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Η αποχέτευση
στα Μεσόγεια είναι γεγονος
με πρωταγωνιστή το Δήμο Κορωπίου
Με απόφασή του ο Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων  Δημήτρης Ρέππας ανέθεσε στις 3 Αυ-

γούστου στον Δήμο Κρωπίας την σύνταξη και επικαιροποίηση μελετών των δικτύων ακαθάρτων, των συλ-

λεκτηρίων αγωγών και του Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων καθώς και της κατασκευής των αντίστοιχων

έργων στο κεντρικό τμήμα της Αν. Αττικής. Με ομόφωνη απόφασή του (5/8) το Δ.Σ. Κρωπίας αποδέχθη-

κε την “πρόκληση”.                                                                                                 Συνέχεια στη σελ. 7 

Σελίδα 24

“Είναι όλοι τους υπεύθυνοι
γι’ αυτή την ανευθυνότητα”

Ιστορική απόφαση για το Κορωπί

Σελίδα 4

ΠΑΛΛΗΝΗ - ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ - ΚΟΡΩΠΙ
ΒΑΡΗ - ΒΟΥΛΑ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ

Σωσίβιο από τη Ν.Δ. ζητά εναγωνίως ο Γρ. Κασιδόκωστας,

ενώ προσπαθεί να προσεταιριστεί τα δύο γερά «δεκανί-

κια» του Γρηγόρη Κωνσταντέλου στη Βούλα και του Δημ.

Αναστασιάδη στη Βάρη, για ν’ αντιπαρα-

τεθεί στον σκληρό αντίπαλο Άγγελο

Αποστολάτο, που έχει δέσει γερά «πα-

λαμάρια» σε Βάρη (Μπαγλατζής) και

Βουλιαγμένη (Ράπτης). 

Στην προσπάθειά του αυτή ο Κασιδόκω-

στας προσπαθεί να πείσει τους πάντες

ότι έχει τη στήριξη της Ν.Δ. (του το

χρωστάνε, λέει, γιατί δεν άφησαν μόνο

του το Δήμο Βουλιαγμένης)!

Εν τω μεταξύ, ενώ ο Αναστασίου κρατά

με περίσκεψη στάση αναμονής, γιατί να βιαστεί άλλωστε,

ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος είναι αμετάπειστα αποφασι-

σμένος. Έχει χαράξει ρότα, έχει βάλει τον αυτόματο πι-

λότο και πετάει με στόχο τον τελικό προορισμό, τις εκλο-

γές της 7ης Νοεμβρίου ελπίζοντας να βρεθεί στο δύδημο

της πρωτιάς.                                 Συνέχεια στη σελ. 2

Σωσίβιο Ν.Δ. ζητά ο ΚΑΣΙΔΟΚΩΣΤΑΣ

Ο ι  π ρ ώ τ ε ς  ε κ λ ο γ ι κ έ ς  ε κ τ ι μ ή σ ε ι ς

του Κώστα
Βενετσάνου

21 Καθηγητές Πανεπιστημίου,

ιδιώτες και επιχειρηματίες, 

καταθέτουν την αγωνία τους

με ανοιχτή επιστολή 

προς τον Ελληνισμό
Σελίδα 17

ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ
2500 χρόνια από τη μάχη

Ημέρα άθλησης 

Σελίδα 10, 22, 23

η Ν.Δ. δεν το ρισκάρει
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“Η Θεία Κωμωδία” 
γ. κορναράκης Σελ. 8

Εισπρακτική κοινοπραξία

ΠΑ.ΣΟΚ.-Δ.Ν.Τ. Γρ. Ρώντας Σελ. 9

Στου κουφού την πόρτα
Γεωργία Γρηγοροπούλου Σελ. 9

Γιορτή μελιού στην Κερατέα Σελ. 5

Εγκαινιάστηκε ο ξενώνας 
Βουλιαγμένης Σελ. 13

Οι αναγνώστες γράφουν Σελ. 14

Τα 20 προβλήματα της Βούλας
του Α. Αγιάμπαση Σελ. 15

Μοριακή διατροφή· το φάρμακό μας Σελ. 14

Οριστικά κλειστή η χωματερή στο Κορωπί
Σελ. 6

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

Συνέχεια απ’ τη σελίδα 1

Παρά τις πολύπλευρες πιέσεις

που ασκεί ο Γρ. Κασιδόκωστας να

λάβει στήριξη από τη Ν.Δ., μπο-

ρούμε να υποστηρίξουμε βάσιμα

ότι η Ν.Δ. στον τρίΔημο Βούλα –

Βάρη – Βουλιαγμένη, ΔΕΝ πρόκει-

ται να δώσει στήριξη σε κανέναν.

Στη βεβαιότητα αυτή καταλήγου-

με αφού και η ανάλυση των δεδο-

μένων οδηγεί σ’ αυτό το συμπέρα-

σμα και η εγκυρότατη πληροφόρη-

ση που διαθέτουμε, αποκλείει τη

στήριξη οποιουδήποτε και φυσικά

του Κασιδόκωστα που την επιδιώ-

κει εναγωνίως, ενώ ο Κωνσταντέ-

λος δεν την επιθυμεί και ο Απο-

στολάτος την αποκλείει. 

Γιατί λοιπόν η Ν.Δ. να δώσει στή-

ριξη σε κάποιον, όταν σε οποια-

δήποτε περίπτωση – πλην επισή-

μου υποψηφίου του ΠΑΣΟΚ, που

δεν τον έχουμε δει ακόμη – θα πι-

στωθεί τη νίκη, ενώ αν δώσει στή-

ριξη, σε περίπτωση ήττας θα την

χρεωθεί. 

Αμφίρροπος ο αγώνας

Κωνσταντά – Ζούτσου

στην Παλλήνη

Στον διευρυμένο Καλλικρατικό

Δήμο Παλλήνης με έδρα τον Γέ-

ρακα τα πράγματα δείχνουν να

χαμογελάνε στο Δήμαρχο Γέρα-

κα Αθ. Ζούτσο, εκλεκτό του ΠΑ-

ΣΟΚ, μετά και την αποχώρηση

του Ν. Εξαρχου. 

Η κομματική δυναμική, όμως, σε

συνάρτηση και με την αυτοδιοικη-

τική διείσδυση ενός έμπειρου δη-

μάρχου όπως ο Σπύρος Κωνστα-

ντάς της Παλλήνης, προδιαγρά-

φουν ένα αμφίρροπο αποτέλε-

σμα, αν και η αριθμητική γέρνει

προς την πλευρά του Κωνσταντά,

που έχει τη στήριξη της Νέας Δη-

μοκρατίας.

Κιούσης πιθανότατα στο

Κορωπί

Μετά την απόσυρση απ’ τον εκλο-

γικό στίβο, του δημάρχου Θ. Αθα-

νασόπουλου, που αποχωρεί αφή-

νοντας ένα σημαντικό έργο και

ιδιαίτερα αυτό της αποχέτευσης,

που δημοπρατείται εντός του Σε-

πτεμβρίου, ο δρόμος για τη Δη-

μαρχία καθίσταται πιο βατός για

τον Δημήτρη Κιούση, που διεκδι-

κεί για τρίτη φορά το αξίωμα του

Δημάρχου, ενώ τη δεύτερη έχα-

σε κυριολεκτικά με «διαφορά

στήθους». Αντίπαλός του, είναι ο

Αρ. Γκίκας, της “Αναγέννησης”.

Η «μάχη» του Σαρωνικού

Στο νέο καλλικρατικό Δήμο

Στον πολυδύναμο καλλικρατικό

Δήμο Σαρωνικού, θα δώσουν μια

μεγάλη μάχη το ΠΑΣΟΚ και ιδιαί-

τερα ο Αντιπρόεδρος της κυβέρ-

νησης Θεοδ. Πάγκαλος, με υπο-

ψήφια τη σύζυγό του Χριστίνα

Χριστοφάκη, η Ν.Δ. που αντιπα-

ρατάσσει τον πρόεδρο της Κοινό-

τητας Κουβαρά Σταμάτη Γκίνη,

στην προσπάθειά τους να απο-

σπάσουν το Δήμο από τον αναμ-

φισβήτητα αγωνιστή Δήμαρχο

Καλυβίων Πέτρο Φιλίππου.

Ο νέος Δήμος, με έδρα τα Καλύ-

βια Θορικού, περιλαμβάνει επίσης

την Ανάβυσσο, τη Σαρωνίδα, τον

Κουβαρά και την Παλαιά Φώκαια.

Στον «αγωνιστικό χώρο» συνω-

θούνται πλην των παραπάνω, η

Νικολέτα Καπερώνη και ο Νίκος

Βολάκος.

Για την ώρα τα πράγματα δείχνουν

ότι η μεγάλη μάχη θα δοθεί μεταξύ

Φιλίππου και Χρ. Χριστοφάκη.

Εμείς προς το παρόν επισημαί-

νουμε ότι ο Φιλίππου έκανε ένα

δυναμικό πολυσυλλεκτικό – αυ-

τοδιοικητικό ξεκίνημα (κοίτα «7»

φ.644), περιλαμβάνοντας στο

συνδυασμό του ακόμη και νεοδη-

μοκράτες, ενώ η Χριστοφάκη

πλην του «θωρηκτού» θα έχει και

την κρυφή υποστήριξη μερικών

της Ν.Δ. (ακούγεται κάτι για τον

νυν δήμαρχο Αναβύσσου Σ. Γκέ-

ραλη), καθ’ ότι η Χρ. Χριστοφάκη

εκτός της προσωπικότητάς της

βεβαίως, της υποστήριξης του

ΠΑΣΟΚ και του Θόδωρου, είναι

και ανηψιά του Κ. Μητσοτάκη.

Τα συμφέροντα στο Σαρωνικό εί-

ναι τεράστια – εκτός απ’ το Λα-

γονήσι και τη γνωστή διαμάχη Φι-

λίππου – Μαντωνανάκη – και η

μάχη θα είναι σκληρή. Θα τα ξα-

ναδούμε και θα τα ξαναπούμε.
Κώστας Βενετσάνος

Στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές που θα πραγματοποιη-

θούν στις 7  Νοεμβρίου, όλοι θα ψηφίσουν στους Δήμους που είναι

γραμμένοι.

Δε θα υπάρχουν κάλπες για ετεροδημότες, όπως γίνεται στις βου-

λευτικές εκλογές. Δε θα υπάρξουν ειδικοί εκλογικοί κατάλογοι ετε-

ροδημοτών. Δηλαδή αν κάποιος που διαμένει στην Αθήνα, αλλά είναι

εγγεγραμμένος στα δημοτολόγια του Δήμου Θεσσαλονίκης, θα ψη-

φίσει στη Θεσσαλονίκη, άσχετα εάν στις τελευταίες βουλευτικές

εκλογές ψήφισε στον τόπο κατοικίας του ως ετεροδημότης.

Αν κάποιοι επιθυμούν να ψηφίσουν στο δήμο διαμονής τους (εφόσον

είναι διαφορετικός από το δήμο που είναι γραμμένοι), πρέπει να κά-

νουν μεταδημότευση μέχρι τις 31/8/2010.

Μεταδημότευση μπορεί να γίνει στους δήμους όπου:

1. Διαμένουν τουλάχιστον επί μια διετία ή

2. Είναι δημότης ο άλλος σύζυγος ή

3. Ηταν δημότες πριν από το γάμο σε περίπτωση λύσης αυτού ή

4. Ηταν αρχικά δημότες οι ίδιοι ή οι γονείς τους, δυνατότητα όμως

που παρέχεται για μια μόνο φορά.

Επισημαίνεται ότι:

Μέχρι την ίδια ημερομηνία 31/8/2010 πρέπει να εγγραφούν στους ει-

δικούς εκλογικούς καταλόγους:

• Οι Ευρωπαίοι από τις άλλες 26 χώρες της ΕΕ που μένουν στην Ελ-

λάδα και

• Οι ομογενείς και υπήκοοι τρίτων χωρών που νόμιμα διαμένουν στην

Ελλάδα και πληρούν τις αντίστοιχες διατάξεις.

• Για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ενωσης, η εγγραφή στους εκλο-

γικούς καταλόγους μπορεί να γίνει με την προσκόμιση: α) Διαβατη-

ρίου ή δελτίου αστυνομικής ταυτότητας και β) υπεύθυνη δήλωση για

τον τόπο κατοικίας.

Οι πρώτες εκλογικές εκτιμήσεις
ΠΑΛΛΗΝΗ - ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ - ΚΟΡΩΠΙ

ΒΑΡΗ - ΒΟΥΛΑ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ

Mεταδημοτεύσεις μέχρι 31 Αυγούστου
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Οι εγγραφές αρχίζουν 1η Σεπτεμβρίου

Η απώλεια του χώρου που επρόκειτο

να στεγάσει το 3ο Γυμνάσιο- Λύκειο

Βούλας είναι ανάγκη, πια, να μας

χρησιμεύσει για να σφυρηλατήσουμε

μια νέα ενότητα και δυναμική στην

τοπική μας κοινωνία, κι όχι για να

εξυπηρετηθούν οποιεσδήποτε σκοπι-

μότητες. Γι αυτό οφείλουμε όλοι να

αποτιμήσουμε την πραγματικότητα κι

όχι να τη διαστρεβλώνει ο καθένας

ανάλογα με τις επιδιώξεις του. Στην

υπόθεση του ΟΤ 251 λοιπόν, τα

πράγματα έχουν ως εξής:

1. Ο χώρος χάθηκε διότι δεν κατα-

βλήθηκαν τα απαιτούμενα χρήματα

στους ιδιοκτήτες.

2. Αποκλειστικός υπεύθυνος για την

καταβολή των χρημάτων δεν ήταν ο

Δήμος Βούλας, ο οποίος διεκδίκησε

την καταβολή των χρημάτων, αλλά η

κεντρική εξουσία και πιο συγκεκριμέ-

να ο Οργανισμός Σχολικών Κτηρίων

(ΟΣΚ).

Από κει και πέρα αναδείχθηκαν ανε-

πίτρεπτες ανεπάρκειες: Πρότεινα

στον πρόεδρο του Δημοτικού Συμ-

βουλίου Βούλας κ. Κάσδαγλη να ανα-

λάβει πρωτοβουλία για άτυπη σύ-

γκληση των τριών ΔΣ, ώστε σε αυτό

το μείζονος σημασίας ζήτημα να λει-

τουργήσουμε ως κοινό μέτωπο Βά-

ρης- Βούλας- Βουλιαγμένης. Με κα-

θυστέρηση μιας εβδομάδας ο κ. πρό-

εδρος συγκάλεσε μόνο το ΔΣ Βού-

λας, με αποτέλεσμα την έλλειψη

απαρτίας και την απουσία διεκδίκη-

σης.

Περίμενα επίσης - και το πρότεινα-

και  στους Δημάρχους της Βάρης και

της Βουλιαγμένης κ.κ. Καπετανέα και

Κασιδόκωστα, να ενώσουν ΤΩΡΑ τις

τοπικές δυνάμεις της Βάρης, της

Βούλας και της Βουλιαγμένης για να

σώσουμε το οικόπεδο. Δεν έκαναν

απολύτως τίποτα. Ούτε μία κίνηση.

Ούτε μια πρωτοβουλία. 

Το απαιτητικό περιβάλλον που δημι-

ουργεί το νέο θεσμικό πλαίσιο, στο

Νέο Δήμο Βάρης – Βούλας- Βουλιαγ-

μένης, αλλά πολύ περισσότερο οι πό-

θοι και οι ελπίδες των δημοτών του,

δεν επιτρέπουν πλέον την αδράνεια

και τη διαιώνιση των ατελέσφορων

πρακτικών του παρελθόντος. Απαι-

τείται η σφυρηλάτηση μια νέας ενό-

τητας και δυναμικής, προκειμένου να

οικοδομήσουμε στην πράξη ένα Δή-

μο Δίκαιο, Πράσινο και Αποτελεσμα-

τικό που θα δίνει προστιθέμενη αξία

στη ζωή μας.

Η αλήθεια για τη μάχη που χάθηκε

για το 3ο Γυμνάσιο-Λύκειο Βούλας

Εκτενές ρεπορτάζ για την απώλεια του οικο-

πέδου, πρώην περιοχής Κόνιαρη στη Βούλα,

αφού το Υπουργείο άφησε να παρέλθει η κα-

ταληκτική ημερομηνία της 18ης Αυγούστου

για την αποπληρωμή του υπο απαλλοτρίωση

οικοπέδου, είχαμε παρουσιάσει στην ΕΒΔΟ-

ΜΗ στο φύλλο της 21ης Αυγούστου (σελ. 1-

3 και 24).

Είναι γελασμένοι όσοι νομίζουν ότι, «εντά-

ξει, μπόρα ήταν και πέρασε». Μετατρέψανε

και την βαριά ήττα της ανεπαρκείας τους σε

…θρίαμβο – αφού η Χριστοφιλοπούλου, Υφυ-

πουργός Παιδείας και βουλευτής της περιο-

χής μας, «δεσμεύτηκε στον Κάσδαγλη», σύμ-

φωνα με λιβανωτό σε έντυπο της περιοχής,

ενώ «ο αγώνας συνεχίζεται» σύμφωνα με

συμπαθείς απόψεις άλλων. 

Και είναι «γελασμένοι», γιατί εμείς δεν κατα-

γράφουμε απλά τα γεγονότα. Θυμόμαστε, κρί-

νουμε και βγάζουμε τα συμπεράσματά μας. 

Οι πολίτες και ιδιαίτερα οι νέοι, πρέπει να

παίρνουν μαθήματα και από τις νίκες, αλλά

κυρίως από τις ήττες. 

Μάθημα 1ο

Μια διεκδίκηση, ένας αγώνας, πρέπει να

στηρίζεται στο δίκαιο και στο εφικτό. 

Να διεξάγεται δε με άοκνη επιμονή, ακάματη

υπομονή, ανιδιοτέλεια και μεθοδικότητα.

Ίσως χρειάζεται να ερμηνεύσω την «ανιδιοτέ-

λεια»: Όταν αγωνίζεσαι, στόχος σου δεν μπορεί

να είναι ν’ αποκομίσεις προσωπικά οφέλη και

προβολή. Δεν κάνεις «αγώνες» για το θεαθήναι

ή για την «τιμή» των όπλων».

Οι αγώνες δεν δίνονται για το «δήθεν». 

Δίνονται για να κερδηθούν. Κι όταν έχεις μια

αποτυχία, χαλυβδώνεσαι και την μετατρέπεις

σε βήμα προς την επιτυχία (Γκάντι).

Μάθημα 2ο 

Μην πιστεύετε και μην εμπιστεύεσθε τους

πολιτικούς (ιδιαίτερα στην εποχή μας). Κά-

ποτε ο πολιτικός είχε υπέρτατη φιλοδοξία

να προσφέρει στην πόλη, στην πολιτεία και

δευτερευόντως να τύχει αναγνωρίσεως

και υστεροφημίας. Σήμερα αυτά είναι…

βλακώδεις ρομαντισμοί. 

Αν και είναι πλέον περιττό ν’ αναλύσουμε

τα περί εμπιστοσύνης, υποσχέσεων, «δε-

σμεύσεων» κλπ. θα κάνουμε μια μικρή στα-

χυολόγηση, έτσι, για γούστο!

Α) Υπουργικές «δεσμεύσεις»

Μαγκριώτη – Χριστοφιλοπούλου

Δύο τελευταίοι κρίκοι, στη μακρά άλυσο

ασυνεπειών:

Για να μην πάμε πίσω στη Ν.Δ. του Καραμαν-

λή που φταίει για όλα τα κακά που βρήκε και

κάνει το ΠΑΣΟΚ, ούτε στο ΠΑΣΟΚ του Σημί-

τη που έφταιξε για όλα τα κακά που βρήκε και

έκανε η κυβέρνηση της Καραμανλικής Ν.Δ.,

ας σταθούμε στον παρόντα αρμόδιο Υφυ-

πουργό Γιάννη Μαγκριώτη.  

Σε έγγραφό του προς την ΕΛΜΕ Νότιας

Αθήνας την 28η Απριλίου 2010, λέει μετα-

ξύ άλλων «ωραίων»:

«… περιμένουμε να βγει η απόφαση του
Εφετείου […] Αυτήν περιμένουμε. Το
Υπουργείο Οικονομίας έχει διασφαλισμέ-
νους τους πόρους και θα καλύψουμε αυτή
τη δαπάνη, όποια κι αν είναι η απόφαση
του Εφετείου, γιατί πρόκειται για επιτακτι-
κή ανάγκη». 

Τρίχες! Τι μας είπε τώρα; Ότι, ξέρετε δεν

έχουμε λεφτά… εγώ είμαι μονάχα τυπικά

αρμόδιος… την ουσιαστική ευθύνη την

έχει το Υπουργείο Παιδείας, που πέρισυ το

Δεκέμβριο είχε πετάξει το μπαλάκι στον

«αρμόδιο» υφυπουργό Υποδομών, Μετα-

φορών και Δικτύων Γ. Μαγκριώτη και τώρα

η Έφη Χριστοφιλοπούλου βρήκε έκταση

στα Βλάχικα…

Κι αν η Χριστοφιλοπούλου «αναδομηθεί»

και ο Καπετανέας δεν εκλεγεί Δήμαρχος,

τι θα τους πούμε; Ό,τι είπαμε στο Δούκα

και στον Μπούρα με το Γηροκομείο!

Β) Αποφάσεις και «δεσμεύσεις» 

Δημοτικών Συμβούλων κλπ

π.χ. Σκουμπούρης – Κάσδαγλης

Την 5η Ιουλίου, στη συνεδρίαση του Δ.Σ.

Βούλας, για το θέμα, όταν «τους είχανε

ζώσει τα φίδια», ο Δήμαρχος Γ. Μάντεσης

έφτασε να υποδείξει ως μορφή αγώνα, την

κατάληψη του Δημαρχείου από την εκπαι-

δευτική κοινότητα. Άλλοι πρότειναν να

στείλουν… εξώδικα στον Μαγκριώτη, άλ-

λος να προβούνε σε πιο δυναμικές κινητο-

ποιήσεις, όπως κλείσιμο δρόμων, κατάλη-

ψη του Υπουργείου και άλλα τέτοια …τε-

τριμμένα.

Ο Γιάννης Σκουμπούρης, Δημοτικός Σύμ-

βουλος, πιο μετριοπαθής, πιο …κυβερνητι-

κός και πιο νηφάλιος πρότεινε να κάνουν

πρώτα μια προσπάθεια να δούν τον αρμό-

διο Υφυπουργό Γιαν. Μαγκριώτη κι αν δεν

καταφέρουν τίποτα, να κάνουν τις δυναμι-

κές κινητοποιήσεις! Λογικό, δεν φαίνεται;

Υιοθέτησε την πρόταση ο πρόεδρος του

Δ.Σ. και υποψήφιος Δήμαρχος Ανδρέας

Κάσδαγλης και την έθεσε σε ψηφοφορία.

Το Δημοτικού Συμβουλίου αποφάσισε πρώ-

τα να δούνε τον Υπουργό και μετά – αν

χρειαστεί – να κάνουν τις κινητοποιήσεις.

Αυτό δηλαδή αποτελεί δέσμευση του Δ.Σ.

Πράγματι, στις 22 Ιουλίου, «διαβουλεύτη-

καν» με τον Υφυπουργό, πήραν την ψυ-

χρολουσία ότι «δεν υπάρχουν λεφτά» κλπ

και …πήγαν διακοπές. Ασυνέπεια δεν χα-

ρακτήρισε μόνο τα γραπτά και τα λόγια του

Υπουργού αλλά και τις προτάσεις και απο-

φάσεις των Δημοτικών Συμβούλων Βού-

λας. Όταν ζήτησε έκτακτη σύγκληση του

Δημοτικού Συμβουλίου ο Άγγελος Αποστο-

λάτος και ο Γρηγόρης Κωνσταντέλος –

Υποψήφιοι Δήμαρχοι αμφότεροι – ο Πρόε-

δρος του Δ.Σ. Ανδρέας Κάσδαγλης, επίσης

υποψήφιος, κάλεσε το Συμβούλιο, αλλά

μέσ’ τον Αύγουστο, το μισό και πλέον

απουσίαζε. Έλλειψη απαρτίας, έλλειψη συ-

νέπειας, έλλειψη αγωνιστικής διάθεσης και

πίστης, έλλειψη…

Το δίδαγμα, ιδιαίτερα για τους νέους, ΔΕΝ

είναι η αποστροφή και η έλλειψη – κι εδώ –

ενδιαφέροντος. Αντίθετα, είναι – πρέπει να

είναι – η συμμετοχή, η αυστηρή και υπεύ-

θυνη επιλογή εκπροσώπων με βάση την

αξιοπιστία και την αξιοσύνη. Το ήθος και

την αξία!

Κάποιοι πρέπει να βαδίσουν τον δρόμο της

αρετής. Ελπίζουμε να γνωρίζουν, τι είναι

αυτό.                        Κώστας Βενετσάνος

«ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ» και …τρίχες, 

και ο ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ είχε «δεσμευθεί»!

Μέγα μάθημα για τους νέους:

Μη πιστεύετε τους πολιτικούς, είτε Υπουργούς και Βουλευτές, 

είτε Δημάρχους, Προέδρους και Δημοτικούς Συμβούλους

3ο Γυμνάσιο – Λύκειο Βούλας:

«Επιτέλους» το χάσαμε!!
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Το 13ο Φεστιβάλ Μεσογειακού Ντοκιμαντέρ διοργα-

νώνεται από την Ένωση Σκηνοθετών – Παραγωγών Ελ-

ληνικού Κινηματογράφου, τη Νομαρχία Ανατολικής Αττι-

κής, την Εταιρεία Αξιοποίησης & Διαχείρισης Περιουσίας

του Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου, σε συνεργασία

με το Δήμο Λαυρεωτικής και την Εταιρεία Μελετών Λαυ-

ρεωτικής.

Οι εκδηλώσεις του 13ου Φεστιβάλ Μεσογειακού Ντο-

κιμαντέρ θα πραγματοποιηθούν στο Τεχνολογικό Πολιτι-

στικό Πάρκο Λαυρίου, από 27 έως και 30 Αυγούστου

2010. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2010

16:00 Μαρία Πολυδούρη της Γκαίη Αγγελή, (Ελλάδα, 1991 – 30´)

16:35 Τα βίντεό μου του Γ. Τριτσιμπίδα, (Ελλάδα, 2010 – 24´)

17:05 [Σε συνεργασία με το Φεστιβάλ Puntodivista της πόλης 

Sarroch – Ιταλία]

- Panas του Marco Antonio Pani, (Ιταλία, 2006 – 24´)

- Vietato fermarsi του Pierluigi Ferrandini, (Ιταλία, 2008 – 9´)

- Home του Francesco Filippi, (Ιταλία, 2009 - 15´)

- Colibri του Paolo Zucca, (Ιταλία, 2009 -1´)

- L’ arbitro του Paolo Zucca, (Ιταλία, 2009 – 15´)

18:15 Πομάκοι, στα ίχνη της ιστορίας της Θράκης της Έλενας

Χόρτη, (Ελλάδα/Γαλλία, 2007 – 61´) 

19:20 Blue rose garden του Mladen Santric

(Κροατία, 2005 – 28´)

19:55 Welcome home brother της Ivona Juka

(Κροατία, 2005 – 28´)

20:30 Mieko του Γιάννη Μισουρίδη, (Ελλάδα, 2009 – 12´)

20:45 What your grandfather left is safe here του Aziz Imamoglu,

(Τουρκία, 2009 – 52´)

21:45 Λεηλατώντας μια ματωμένη χώρα του Τάκη Παπαγιαννίδη,

(Ελλάδα/Κύπρος, 2009 – 83´) 

ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2010

16:00 Γιάννης Ρίτσος: Εικόνες του Τάκη Παπαγιαννίδη

(Ελλάδα, 1985 – 42´)

16:45 [Ταινίες πραγματοποιημένες στα πλαίσια προγράμματος

νέων κινηματογραφιστών – Τουρκία]

- Now there is, now there isn’t των Ünsal Aksakal, Cihat Bilen, Ali

Keser, Hasan Kurt, (Τουρκία, 2009 – 19´)

- Shoes των Ekin Su Akdemir, Caner Api , Ali Bozan, Abdullah

Koyun, (Τουρκία, 2009 – 5´)

- Zanqirt των Bünyamin Demir, Enver Demircan, Zeynel Arifin

Gümü çü, F rat Ta (Τουρκία, 2009 – 14´)

- Ι promise των Berrak Bostanc , Bü ra nalc k, Seher Sa lam,

Emre Nallar, (Τουρκία, 2009 – 5´)

17:30 Η ζωή στους βράχους της Αλ. Δημητρίου, (Ελλάδα, ‘09 – 98´)

19:10 Στην Αϊτή του Α. Θωμόπουλου, (Ελλάδα, 2010 – 16´)

19:30 Στη Γάζα του Α. Θωμόπουλου(Ελλάδα, ‘09 – 20´)

19:55 Mimoune του Gonzalo Ballester, (Ισπανία, 2006 – 11´)

20:10 Merica των Federico Ferrone, Michele Manzolini, Francesco

Ragazzi (Ιταλία, 2007 – 55´)

21:10 Θέμις του Μάρκου Γκαστίν, (Ελλάδα, 2008 – 85´)

ΔΕΥΤΕΡΑ 30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2010

17:00 Τρέξε, άλλαξε τη ζωή σου της Χάιντι Διακουμοπούλου, 

(Γερμανία, 2009 – 57´)

18:00 Γιορτή στη Δραπετσώνα του Τάκη Παπαγιαννίδη

(Ελλάδα, 1977 – 30´)

18:35 Ω γλυκύ μου έαρ του Β. Κεσίσογλου,(Ελλάδα, 1984 – 43´)

19:20 Οι ψυχές των καϊκιών του Νίκου Καρακώστα

(Ελλάδα, 2001 – 88´)

20:50 As Lilith του Eytan Harris, (Ισραήλ, 2009 – 78´)

22:10 Polemonta του Δημήτρη Μαυρίκιου

(Ελλάδα, 1975 – 74´)

2500 χρόνια Μαραθώνας!

13ο Φεστιβάλ Μεσογειακού Ντοκιμαντέρ 27-30 Αυγούστου
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ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ

στο ΔΗΜΟ ΓΕΡΑΚΑ

Με στόχο την ενίσχυση του πολιτισμικού δυναμικού και

της πολιτιστικής αναβάθμισης του τόπου, ο Δήμος Γέ-

ρακα και η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου διοργα-

νώνουν για τρίτη  συνεχή χρονιά μια σειρά εκδηλώσεων

στο πλαίσιο του Πολιτιστικού Σεπτέμβρη 2010.

Η αφετηρία των εκδηλώσεων γίνεται το Σάββατο 11  Σε-

πτεμβρίου και η λήξη την Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου.

Συγκεκριμένα το πρόγραμμα θα διεξαχθεί ως εξής:

― 11/9 Σάββατο, ώρα 21.00 στο Πολιτιστικό Κέντρου

του Δήμου (Κλειτάρχου και Αριστείδου)

― Συναυλία Φιλαρμονικής Ορχήστρας Δήμου Γέρακα
Διασκευή του Έργου του Μίκη Θεοδωράκη « Σουίτα
μπαλέτου Ζορμπάς»  με την συμμέτοχη της Χορωδίας
« Ambitus»

― 16/9 Πέμπτη, ώρα 19.00 - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 

― Θεατρική Παράσταση «Ομήρου Οδύσσεια - Το παρα-

μύθι των παραμυθιών» της Κάρμεν Ρουγγέρη

― 18/9, Σάββατο, ώρα 20:00 ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ 

Γιορτή Τσικουδιάς  - Σύλλογος Κρητών Γέρακα ¨Η Με-
γαλόνησος¨

― 19/9, Κυριακή, 20.00 στο Πολιτιστικό Κέντρο 

Εγκαίνια έκθεσης γλυπτικής 
Γιώργος Καλακαλλάς: Η Ποιητική της φόρμας 

19/9, Κυριακή, 21:00 Πολιστικό Κέντρο 

Θεατρικό έργο  «Το Γάλα» –

Συναυλία με τον ΜΑΝΩΛΗ ΜΗΤΣΙΑ

Το καλοκαίρι του 2010 γιόρτασε τις τέσσερις δεκαετίες του

στο ελληνικό τραγούδι με μια εντυπωσιακή συναυλία στο Ηρώ-

δειο. Το Αθηναϊκό κοινό που έζησε τη μαγική εκείνη βραδιά,

τον αποθέωσε. Κι εκείνος με μια διάθεση πάντα φιλική ανανε-

ώνει το ραντεβού του με τους φίλους του σ’ όλη την Ελλάδα

για την φετινή καλοκαιρινή περιοδεία!

Ο λόγος για τον Μανώλη Μητσιά, που το Σάββατο 4 Σε-

πτεμβρίου το βράδυ θα βρίσκεται για μια μοναδική συναυλία

στη “Γιορτή του Μελιού”. Μια εξαιρετική ευκαιρία για όλους

τους κατοίκους της Κερατέας και των γειτονικών Δήμων να ζή-

σουν μια αξέχαστη βραδιά απολαμβάνοντας όλα εκείνα τα

μουσικά «διαμάντια» που κάνουν τον κόσμο, με το άκουσμά

τους και μόνο, να τα σιγοτραγουδά. Τον εκλεκτό ερμηνευτή θα

συνοδεύει στη σκηνή μια καταπληκτική επταμελής ορχήστρα

με τους πιο καταξιωμένους Έλληνες μουσικούς.

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΠΑΛΑΦΑΣ 

& ΠΑΝΟΣ ΜΟΥΖΟΥΡΑΚΗΣ
Κυριακή 5 Σεπτεμβρίου, 8:30μ.μ. 

Ύστερα από μία σειρά απόλυτα επιτυχημένων εμφανίσεων στην

Αθήνα και για τους δυο τους, εμφανίσεις που άφησαν τις καλύ-

τερες εντυπώσεις και ενθουσιώδη σχόλια, ο Λεωνίδας Μπαλά-

φας και ο Πάνος Μουζουράκης αποφάσισαν να στήσουν αυτό το

καλοκαίρι το δικό τους μεγάλο party και να μας προσκαλέσουν

όλους στις πιο χορευτικές και ξέφρενες καλοκαιρινές βραδιές!

Με αποσκευές τα τραγούδια της προσωπικής τους δισκογρα-

φίας, τραγούδια δημιουργών της ανεξάρτητης ελληνικής σκηνής

που αγαπούν, αλλά -κυρίως- και με εντελώς απρόσμενες και

εντυπωσιακές διασκευές ξένων κομματιών, οι δύο performer επι-

διώκουν να μας στροβιλίσουν με χιούμορ, δυναμισμό και ειλικρί-

νεια σε μια μεγάλη γιορτή γεμάτη rock, reggae και pop ρυθμούς.

Αν έχετε ακούσει για τα live τους αλλά δεν τους έχετε δει ακό-

μη ζωντανά ή αν θέλετε να ξαναζήσετε αυτή την εμπειρία, τότε,

την Κυριακή 5 Σεπτεμβρίου στη “Γιορτή Μελιού Κερατέας”.

Πρωταγωνιστούν οι φίλοι μουσικοί:

Κώστας Μαδεμλής: Ηλεκτρική Κιθάρα, Γιάννης Οικονομίδης:

Τρομπέτα, Δημήτρης Τσάκας: Σαξόφωνο, Λευτέρης Βαρθάλης:

Ηλεκτρικό μπάσσο, Τζίμης Σταρίδας: Τρομπόνι, Γιώργος Λειβα-

δάς: Τύμπανα.

“Νύχτες Καλοκαιριού”

Πριν τη συναυλία η Χορευτική Ομάδα του Λυκείου Κε-

ρατέας “ΜΑΓΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ 2010” παρουσιάζει τις  “Νύχτες

Καλοκαιριού”, Απόσπασμα από το Μιούζικαλ “Grease”, το

οποίο έχει πάρει Α’ Βραβείο Φεστιβάλ Χορογραφίας Μαθη-

τών και Β’ Βραβείο Διαγωνισμού Μοντέρνου Χορού Μαθη-

τών.

Γιορτή Μελιού στην Κερατέα
Παστέλια και ...ρακόμελα στους πάγκους!!

Σάββατο 4 Σεπτεμβρίου  8:30μ.μ.
Μετά τη λήξη του Φεστιβάλ στο Οβριόκαστρο της Κερατέας, ακολουθεί το  φεστιβάλ του μελιού.

― η Γιορτή Μελιού διοργανώνεται το Σάββατο, Κυριακή 4,5 Σεπτεμβρίου από το Δήμο Κερατέας, τον Με-

λισσοκομικό Συνεταιρισμό Κερατέας και τη Νομαρχία  με περίπτερα μελισσοπαραγωγών και φορέων της

πόλης, εκθέσεις ζωγραφικής και συναυλίες.

ΣΦΗΤΤΕΙΑ 2010
στο Κορωπί

H είσοδος είναι ελεύθερη σε όλες τις εκδηλώσεις

Για 8η χρονιά θα διεξαχθoύν και φέτος οι πολιτιστικές εκ-

δηλώσεις του Δήμου Κρωπίας με την ονομασία «Σφήτ-

τεια». Το Δ.Σ. του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Κρωπίας,

σε συνεργασία όλους τους φορείς της πόλης ετοίμασε

ένα πρόγραμμα εκδηλώσεων, με έντονο κορωπιώτικο χρώ-

μα, προσαρμοσμένο στην τοπική παράδοση και στις

εμπνεύσεις των Κορωπιωτών δημιουργών. 

Οι εκδηλώσεις άρχισαν προχθές Πέμπτη 26 Αυγούστου. Η

επίσημη έναρξη των εκδηλώσεων έγινε  την Παρασκευή

27 Αυγούστου στον εκθεσιακό χώρο του Δημοτικού Πάρ-

κου της Πλ. Δεξαμενής. Ανοιξε με έκθεση  Graffiti με έργα

νέων Κορωπιωτών καλλιτεχνών και συναυλία με νεανικά

μουσικά σχήματα από το Κορωπί. 

Το Σάββατο 28 Αυγούστου τη «σκυτάλη» των εκδηλώσε-

ων θα πάρει το Θέατρο με την παράσταση «Νεφέλες» του

Αριστοφάνη  από την Θεατρική Ομάδα Περίακτοι (Δημοτι-

κό Θέατρο της Πλ. Δεξαμενής, 20:30).

Την Κυριακή 29 Αυγούστου θα γίνει η παρουσίαση του βι-

βλίου ιστορικής μνήμης για το Κορωπί «Τοποθεσίες -Το-
πωνύμια Κορωπίου και το Κτηματολόγιο του 1793» του

Κορωπιώτη συγγραφέα, Γιάννη Πρόφη. Μια έκδοση του

Πνευματικού Κέντρου Δήμου Κορωπίου (Θέατρο της Πλ.

Δεξαμενής, στις 21:00).

Η 2η εβδομάδα εκδηλώσεων (30.08 έως 5.09) ανοίγει με

ένα αφιέρωμα (λαογραφική βραδιά) στην Ήπειρο και στην

θεματική της Ξενιτιάς. Το ραντεβού των Ηπειρωτών  και

όλων των δημοτών «έχει κλειστεί» για  την Τετάρτη 1 Σε-

πτεμβρίου στον Δημοτικό Θέατρο της Πλ. Δεξαμενής,

στις 20:30 ( Η εκδήλωση γίνεται σε συνεργασία με τον Πα-
νηπειρωτικό Σύλλογο Μεσογαίας και Λαυρεωτικής).

Την Παρασκευή 3 Σεπτεμβρίου οι  μικροί φίλοι του Κορω-

πίου  και οι γονείς τους θα απολαύσουν  μια εξαιρετική πα-

ράσταση, την αφήγηση του  Παραμυθιού,  «ο Νάνος» του

Βίλχεμ Χάουφ από τον Φαίδωνα Σοφιανό στην αίθουσα

του αμφιθεάτρου του Δημαρχείου (Η παράσταση-αφήγη-
ση είναι προσφορά του Πολυχώρου Τέχνης Mabrida). 

...στον τρύγο και στο πάτημα

Οι εκδηλώσεις,  την 2η εβδομάδα,  κορυφώνονται το διή-

μερο 4 και 5 του Σεπτέμβη, όπου για πρώτη φορά εορτά-

ζεται ο τρύγος στο Κορωπί. Στη προνομιακή αγροτική-

αμπελουργική  περιοχή της πεδιάδας των Μεσογείων του

Δήμου Κρωπίας με την ονομασία «Πάτημα» (Σταθμός Προ-

αστιακού –οδός Φιλοζωικής) ο Αγροτικός Συνεταιρισμός

Κορωπίου έχει οργανώσει για το Σάββατο 4 Σεπτεμβρίου

στις 6μ.μ. τις εκδηλώσεις «Λήναια 2010» για τον εορτα-

σμό του Τρύγου. Το βράδυ του Σαββάτου ο Νίκος Μίχας

και οι Sputniks έχουν ετοιμάσει ένα εκρηκτικό μείγμα

Rock, Pop & alternative ήχων στο Θέατρο της Πλ. Δεξαμε-

νής, στις 20:30. 

Την Κυριακή 5 Σεπτεμβρίου οι εκδηλώσεις «Λήναια 2010»

μεταφέρονται στην έδρα του συλλόγου (B. Κωνσταντίνου
31, κοντά στο Δημαρχείο Κορωπίου), στις 8μ.μ..  Παράλ-

ληλα, το πρωί της Κυριακής, έχει προγραμματιστεί, δεν-

δροφύτευση στο Πάρκο Δεξαμενής, ενώ το απόγευμα,

στις 7, θα παρουσιαστεί το παιδικό show «οι μαστοράτζες
του τσίρκου» (χορηγίες από το Κέντρο Ημέρας «Ανοιχτή
Αγκαλιά»)

“Αμάν ναι!” 

Η 3η εβδομάδα ξεκινά την Δευτέρα 6 Σεπτεμβρίου, στο

Δημοτικό Θέατρο του Πάρκου Δεξαμενής στις 20:30,  με

την συναυλία της Δημοτικής Φιλαρμονικής Κορωπίου.

Την Τρίτη 7 Σεπτεμβρίου , στις 21:30,  στο 38ο χλμ Αθη-

νών-Σουνίου, στον Ι. Ν Αγίου Δημητρίου Αλυκού, οι εξαι-

ρετικοί «Αμάν ναι!» αναδεικνύουν το Ρεμπέτικο και Σμυρ-

ναίικο είδος της μουσικής του τόπου. Οι εκδηλώσεις συνε-

χίζονται με θεατρικές και μουσικές παραστάσεις για μι-

κρούς και μεγάλους( 8, 9, 10, 11, 12 και 13 Σεπτεμβρίου).

Θα επανέλθουμε.

ΓΙΟΡΤΗ ΣΑΡΔΕΛΑΣ

Τη γιορτή σαρδέλας ετοιμάζουν οι κάτοι-

κοι, το Σάββατο 28 Αυγούστου στην πα-

ραλία του Λαγονησίου· κάτι που έχει γίνει

θεσμός και γιορτάζεται κάθε χρόνο με τις

ψησταριές να αδειάζουν συνεχώς και η

σαρδέλα να καταναλώνεται με άφθονο

κρασί.

Δεν λείπει βέβαια η μουσική και ο χορός.
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«Φίλες και Φίλοι συνδημότες,

Σας ενημερώνουμε ότι η χωματερή

στην θέση «Ντούκα» έχει οριστικά

κλείσει για τον Δήμο μας. Δεν λειτουρ-

γεί πλέον. Η όποια εναπόθεση σκουπι-

διών, απορριμμάτων ή άλλων ογκωδών

αντικειμένων εκεί, είναι παράνομη.

Επισημαίνουμε ότι ο Δήμος καταβάλλει

κάθε δυνατή προσπάθεια και έχει λάβει

όλα εκείνα τα απαραίτητα ενδεικνυό-

μενα μέτρα για την προστασία του χώ-

ρου, όπως περίφραξη, περιμετρικές ζώ-
νες πυρασφάλειας, συνεχής φύλαξη
και μόνιμη ύπαρξη χωματουργικών μη-
χανημάτων, υδροφόρας και πυροσβε-
στικών, μεταφορά εκατοντάδων τόνων
χώματος και σκέπαση συνολικά του
χώρου.

Έτσι και ιδιαίτερα μετά τις πρόσφατες

αυταναφλέξεις, η οποιαδήποτε ενέρ-

γεια ή απόπειρα απόρριψης σκουπιδιών

ή άχρηστων αντικειμένων από κατοί-

κους ή επιχειρήσεις συνιστά παραβατι-

κή συμπεριφορά και άκρως επικίνδυνη

πράξη για το περιβάλλον και τη ζωή

μας, η οποία τιμωρείται σύμφωνα με

τον νόμο και τις Κανονιστικές διατάξεις

του Δήμου.

Ο Δήμος Κρωπίας, πριν 4 χρόνια και με-

τά από χρονοβόρες διαδικασίες, δια-

βουλεύσεις και πιέσεις, κατάφερε την

υπογραφή συμφωνίας με τον

Ε.Σ.Δ.Κ.Ν. Αττικής και πέτυχε την απο-

μάκρυνση των οικιακών απορριμμάτων

και την μεταφορά τους ημερησίως

προς τον οργανωμένο χώρο Χ.Υ.Τ.Α

Άνω Λιοσίων, επιλύοντας ένα απ’ τα

βασικά μας προβλήματα διαχείρισης

των αστικών απορριμμάτων. 

Τίθεται πλέον οριστικός τερματισμός

λειτουργίας μιας πράγματι ρυπογόνου

εγκατάστασης, της χωματερής, η οποία

επί 30 χρόνια και πλέον ήταν κυρίαρχο

δημοτικό πρόβλημα. Αποτελούσε αιτία

μόλυνσης, ρύπων στον αέρα και επιβά-

ρυνσης του υδροφόρου ορίζοντα. Η

επικινδυνότητα πρόκλησης πυρκαγιάς

απ’ τη χωματερή παραμένει ακόμη και

σήμερα μετά την παύση λειτουργίας

της και παρά τα μέτρα προστασίας, με-

γάλη.

Φυσικά δεν είναι δυνατή η μεταφορά

των ογκωδών απορριμμάτων των άχρη-

στων υλικών στον Χ.Υ.Τ.Α Άνω Λιο-

σίων, παρά μόνον των οικιακών και τού-

των  με ελεγχόμενο το όριο ημερησίας

ποσότητας, ποσότητα η οποία σαφώς

είναι μικρότερη απ’ τον παραγόμενο

όγκο απορριμμάτων της πόλης μας ιδι-

αίτερα κατά τους παραθεριστικούς μή-

νες και ημέρες. 

Οργάνωση της υπηρεσίας 

Ανακύκλωσης για μείωση του όγκου

των απορριμμάτων 

Βέβαια με την οργάνωση της υπηρε-

σίας Ανακύκλωσης και την εγκατάστα-

ση επαρκούς αριθμού κάδων ανακυ-

κλώσιμων υλικών, κατορθώνουμε να

μειώνουμε συνεχώς και αισθητά τον

όγκο των μεταφερομένων προς Άνω

Λιόσια και να αυξάνουμε τα προς το

εργοστάσιο της ανακύκλωσης.

Η περαιτέρω όμως επιτυχία στο πρό-

γραμμα της Ανακύκλωσης, προϋποθέ-

τει ν αποκτήσει κάθε συμπολίτης μας

την περιβαλλοντική συνείδηση και συ-

νήθεια να ξεχωρίζει τα ανακυκλούμενα

υλικά (αλουμίνιο, γυαλί, χαρτί) και να

τα τοποθετεί στους ειδικούς κάδους.

Παράλληλα έχουμε  συνάψει συμβά-

σεις συνεργασίας για την εφαρμογή

συστημάτων εναλλακτικής διαχείρι-

σης των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών

συσκευών.

Για τα ογκώδη αντικείμενα

Αγορά Λειοτεμαχιστή

Για το πρόβλημα των άλλων ογκωδών

αντικειμένων, ξύλων, κλαδιών, μετάλ-

λου κλπ, ο Δήμος προμηθεύτηκε πρό-

σφατα μηχάνημα λειοτεμαχιστή αξίας

1 εκ. €, η λειτουργία του οποίου στο

αμέσως επόμενο διάστημα θα επιφέρει

την ικανοποιητική διαχείριση των ογκω-

δών και θα συμβάλλει τα μέγιστα στην

εξαφάνιση των χώρων ανεξέλεγκτης

απόρριψης και στην αισθητική εικόνα

της πόλης και της υπαίθρου. Η αγορά

του σπαστήρα-λειοτεμαχιστή μαζί με

ρυμουλκό (τράκτορα) και ενός ειδικού

βραχιονοφόρου φορτωτή κατέστη δυ-

νατή με ένταξη της μελέτης του Δήμου

σε εξ’ ολοκλήρου επιδοτούμενο πρό-

γραμμα και αφού ο Δήμος προέτρεψε

την συμμετοχή 2 ακόμη όμορων Δήμων

( Παιανία-Μαρκόπουλο) όπως απαιτή-

θηκε. 

Ήδη οι εργαζόμενοι του Δήμου εκπαι-

δεύονται στα καινούργια μηχανήματα

τα οποία έχουν δυνατότητα να τεμαχί-

ζουν και να κονιορτοποιούν κάθε ογκώ-

δες και άχρηστο από ξύλα, κλαδιά,

στρώματα, βαρέλια, καλώδια μέχρι και

μεταλλικά υλικά αυτοκινήτων, ελαστι-

κά, πλαστικά, υαλοπίνακες, λαμαρίνες

και άλλα αδρανή υλικά οικοδομών.

Πέραν των προσπαθειών και της κα-

μπάνιας του Δήμου η επιτυχία της Ανα-

κύκλωσης εναπόκειται σε όλους εμάς

τους κατοίκους αυτής της πόλης. Η

εξοικονόμηση φυσικών πόρων, ή μη κα-

τασπάληση ενέργειας και η συνεπαγό-

μενη μείωση των ρύπων είναι πολύτιμα

περιβαλλοντικά αποτελέσματα που

κερδίζουμε από την ανακυκλωτική δια-

δικασία και οφείλονται στην συμπερι-

φορά του καθενός μας ξεχωριστά. Εί-

ναι οφέλη Ζωής για ολόκληρη την κοι-

νωνία, την Πολιτεία, τον Άνθρωπο. Γι’

αυτό πράξατε από σήμερα κάτι περισ-

σότερο για την Ανακύκλωση. Μπορού-

με!

Για την οριστική επίλυση 

του προβλήματος 

της χωματερής

Σας ενημερώνουμε επίσης ότι για την

οριστική επίλυση του προβλήματος της

χωματερής και την αποκατάσταση του

χώρου ο Δήμος έχει προχωρήσει σε

σύνταξη μελέτης την οποία υπέβαλλε

στην Περιφέρεια Αττικής για έγκριση

και εξεύρεση προγράμματος χρηματο-

δότησης του έργου.

Φίλες και Φίλοι συνδημότες

Η εφαρμογή του προγράμματος μας

στους τομείς της καθαριότητας, της ορ-

θής διαχείρισης των απορριμμάτων και

του περιβάλλοντος, της πολιτικής προ-

στασίας και συνεπώς της συνέχισης και

της αναβάθμισης όλων των παρεχόμε-

νων υπηρεσιών προς τους πολίτες, τα

νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, είναι

φιλόδοξη και  πολυέξοδη, εντάσσεται

όμως στις δεσμεύσεις που εξαγγείλα-

με, σ’ αυτά που υποσχεθήκαμε. 

Είναι η υλοποίηση της φιλοσοφίας και

του οράματος μας για ένα Κορωπί πε-

ριβαλλοντικής αποκατάστασης και

αναγέννησης».

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΚΛΕΙΣΤΗ Η ΧΩΜΑΤΕΡΗ ΣΤΟ ΚΟΡΩΠΙ

Κοινή Ανακοίνωση Δημάρχου Κρωπίας Θεόδωρου Αθανασόπουλου και 

Αντιδημάρχου Περιβάλλοντος Παναγιώτη Τσούκα

Λειοτεμαχιστής για ογκώδη αντικείμενα.
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Συνέχεια από τη σελ. 1

Το έργο είναι πλέον ώριμο και προχωρεί με ταχύτα-

τους ρυθμούς, αφού τον Ιούλιο  ορίστηκαν οι χρόνοι

για την άμεση προκήρυξη και δημοπράτηση και το

Σεπτέμβρη, όπως είχαν προβλέψει θα ξεκινήσει, μια

και η  χρηματοδότηση είναι πλήρως εξασφαλισμένη

(ΕΣΠΑ 2007-2013), όπως είχε υποστηρίξει η Περιφέ-

ρεια.

Σε έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο που συγκάλεσε ο Πρόε-

δρος του Δ.Σ Αντώνης Ντούνης 5.08  συζητήθηκε η από-

φαση του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων

Δημήτρη Ρέππα, που ανέθετε στο Δήμο Κρωπίας  την σύ-

νταξη και επικαιροποίηση μελετών των δικτύων ακαθάρ-

των, των συλλεκτηρίων αγωγών και του Κέντρου Επεξερ-

γασίας Λυμάτων καθώς και της κατασκευής των αντίστοι-

χων έργων στο κεντρικό τμήμα της Αν. Αττικής. 

Στην εισήγηση ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Ντούνης αναφέρθηκε αναλυτικά στο έργο: 

Μετά από αίτημα του Δήμου Κρωπίας με αριθ. πρωτ.
13061/16-7-2010 προς το Υπουργείο Μεταφορών Υποδο-
μών και Δικτύων και σύμφωνα με την από 3-8-2010 με αρ.
πρωτ. Δ10/21880 απόφαση του Υπουργού Μεταφορών
Υποδομών και Δικτύων, ανατίθεται στο Δήμο Κρωπίας η
σύνταξη και επικαιροποίηση μελετών των δικτύων ακα-
θάρτων (πρωτευόντων, δευτερευόντων κλπ) των συλλε-
κτήρων μεταφοράς λυμάτων και του κέντρου επεξεργα-
σίας λυμάτων, καθώς και της κατασκευής των αντίστοιχων
κέντρων όπως αυτά περιλαμβάνονται στην υπ’ αριθ.
144233/9-9-2009 ΕΥΠΕ Κοινή Υπουργική Απόφαση για την
«Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για τα έργα αποχέτευ-
σης ακαθάρτων υδάτων κεντρικού τμήματος Ανατολικής
Αττικής σε περιοχές των Δήμων και Κοινοτήτων Κρωπίας,
Παιανίας, Σπατών, Γέρακα, Γλυκών Νερών, Μαρκόπου-
λου, Καλυβίων Θορικού και Κουβαρά της Νομαρχίας Ανα-

τολικής Αττικής» και στις σχετικές εγκεκριμένες προμελέτες

της ΕΥΔΑΠ. Για την υλοποίηση των αναφερομένων στην ανω-

τέρω υπουργική απόφαση πρέπει να γίνει προγραμματική
σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, του Δήμου Κρω-
πίας και της Εταιρείας Ύδρευσης – Αποχέτευσης Αττικής
(ΕΥΔΑΠ) για την δημοπράτηση και κατασκευή των έργων
διαχείρισης υγρών αποβλήτων που αφορούν οικισμούς Β’
Κατηγορίας της οδηγίας 91/271 ΕΟΚ.

Το Ελληνικό Δημόσιο εκπροσωπείται από το Γενικό γραμ-

ματέα της Περιφέρειας Αττικής  Ηλία Λιακόπουλο, ο Δή-

μος Κρωπίας εκπροσωπείται από το Δήμαρχο  Θεόδωρο Β.

Αθανασόπουλο και η ΕΥΔΑΠ εκπροσωπείται από τον

Δ/ντα Σύμβουλο Νικόλαο Μπάρδη.

Το σχέδιο της προγραμματικής σύμβασης αποτελεί ανα-

πόσπαστο μέρος της παρούσας εισήγησης και αποτελείται

από 9 άρθρα και υπογράφεται από τους ανωτέρω αναφε-

ρόμενους εκπροσώπους. 

Ο Αντιδήμαρχος Τ.Υ.  Σεραφείμ Κόλλιας παρατήρησε ότι

σε συγκεκριμένη παράγραφο της Προγραμματικής Σύμ-

βασης θα πρέπει να προστεθεί η φράση: «με την επιφύλα-
ξη των δικαιωμάτων του Δήμου», καθώς επίσης ότι θα πρέ-

πει να ορισθούν και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής

Παρακολούθησης.  

Ο επικεφαλής της μειοψηφίας Δημήτρης Κιούσης, επεσή-

μανε ότι θα πρέπει να διασφαλιστεί με την παρούσα Προ-

γραμματική Σύμβαση ότι κατά τη δημοπράτηση και κατα-
σκευή του έργου δεν θα παρακαμφθούν οι διαδικασίες που
προβλέπονται από τη Νομοθεσία Δημοσίων Έργων. 

Η απόφαση

Το ΔΣ. αποδέχεται την Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ

της Περιφέρειας Αττικής, του Δήμου Κρωπίας και της εται-

ρείας Ύδρευσης – Αποχέτευσης (ΕΥΔΑΠ Α.Ε.) για την κα-

τασκευή έργων διαχείρισης υγρών αποβλήτων που αφο-

ρούν σε οικισμούς Β’ Κατηγορίας της Οδηγίας 91/271 ΕΟΚ

και σύμφωνα με την απόφαση Υπουργού Υποδομών, Με-

ταφορών και Δικτύων Δ.Ρέππα με αριθ. πρωτ.

Δ10/21880/3-8-2010

Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο για την υπογραφή της σχετικής

σύμβασης.

Ορίζει ως μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

α) Αργυρώ Βήχου  β) Κωνσταντίνος Σουκαράς

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

α) Σπυρίδων Σιούντρης  β) Δανιήλ Παπαρίζος

Στον Δήμαρχο αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες.

Η αποχέτευση στα Μεσόγεια είναι γεγονός
(Παιανία - Κορωπί - Μαρκόπουλο -Κοιν. Κουβαρά - Καλύβια)

με πρωταγωνιστή το Δήμο Κορωπίου

«Ιστορική η απόφαση της κυ-

βέρνησης και του αρμόδιου

Υπουργείου να θέσει τον Δή-

μο Κρωπίας, leader του έργου

της συλλογής και επεξεργα-

σίας υγρών αποβλήτων».

Επισήμανε, επίσης, ότι αυτή

η απόφαση  είναι και «δικαίω-

ση των  τεκμηριωμένων προ-

τάσεων του Δήμου μας, της

επιμονής της Δημοτικής Αρ-

χής στον αρχικό σχεδιασμό

κατασκευής των Βιολογικών

Καθαρισμών στην Ανατολική Αττική και στα Κεντρικά Μεσό-

γεια, καταδεικνύει δε  και την πολιτική – διοικητική επάρκεια

της Περιφέρειας Αττικής και ιδιαίτερα του Γενικού Γραμματέα

κ. Λιακόπουλου και φυσικά την ισχυρή πολιτική  βούληση της

Κυβέρνησης. 

Θεόδωρος Αθανασόπουλος

Δήμαρχος
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«Δεν υπάρχει  τίποτε σταθερό σ’ αυτόν τον

κόσμο και αν υπάρχει κάτι που αλλάζει εύκο-

λα, αυτό είναι η ζωή μας»      Βοκκάκιος 

Στο προηγούμενο άρθρο μου έκανα αναφορά

στον Δάντε Αλιγκέρι  ή καθ’ ημάς “απλά” Δά-

ντη  και συγκεκριμένα στην “Κόλασή” του. 

Το “απλά” κρύβει πίσω του τον κορυφαίο Ιτα-

λό ποιητή. Εγώ θα προσέθετα και ριζοσπά-

στη, αφού  τόλμησε και επέτυχε να σπάσει

τον φραγμό της λατινικής, γράφοντας την

ποίησή του στην ιταλική γλώσσα.

Ο Δάντης γεννήθηκε στη Φλωρεντία το 1265.

Ηταν γιός του Αλιγκέρο ντι Μπελτιτσιόνε ντι

Αλιγκέρι και της Μπέλλας· με δυό λόγια γό-

νος μιας αριστοκρατικής  οικογένειας. Λέγε-

ται ότι μόνος του σπούδασε φιλολογία,

εμπνεόμενος από το έργο του Βιργιλίου.

Έλαβε  μέρος ενεργό στο δημόσιο βίο του

τόπου και υπέστη  διώξεις από την πολιτική

μερίδα των αυτοκρατορικών Γιβελίνων, που

αντιμάχονταν την  ομάδα των παπικών  Γου-

έλφων, την οποία ο ποιητής υποστήριζε. 

Συνέπεια αυτού  ήταν, όταν επικρατούσαν οι

Γιβελίνοι, ο Δάντης να καταδικασθεί ερήμην

για κάποιο χρέος του   σε  μεγάλο χρηματικό

πρόστιμο, μαζί και σε διετή εξορία, ως και

ισόβιο αποκλεισμό  από κάθε  δημόσια θέση.

Ο ποιητής  αρνήθηκε να δεχθεί την τιμωρία

και θεώρησε την όλη απόφαση άδικη. Τότε με

συμπληρωματική καταδίκη, του  επιβλήθηκε

νέα ποινή,  η της “αειφυγίας” (δηλαδή να φύ-

γει και να μην ξαναπατήσει το πόδι του στην

πατρίδα) και του θανάτου δια πυράς αν ποτέ

ήθελε συλληφθεί. 

Εγκαταλείπει  λοιπόν τη γυναίκα του Τζέμμα

και τα τέσσερα παιδιά του σε δύσκολη πορεία

ζωής  και αρχίζει βίο πλάνητα.

Στις περιπλανήσεις του αποκτά πολλούς φί-

λους που τον βοηθούν,  όμως  δυστυχισμένος

γνωρίζει  “πόσο είναι αλμυρό  το  ψωμί της

ξενιτιάς” (si come sa di sale lo pane altrui. /

Parad. XVIΙ, 53)

Θέλει να γυρίσει στην πατρίδα, αλλά τελικά

δεν τα καταφέρνει. Τελευταία καταφεύγει

στη Ραβέννα (1317), όπου και αρχίζει να γρά-

φει  το κορυφαίο του αλληγορικό έργο, την

“Κωμωδία”, που αργότερα από τον Βοκκάκιο

ονομάσθηκε “Θεία”, (Divina Comedia). Εδώ θα

πρέπει να σημειωθεί, ότι ο Βοκκάκιος, ο Πε-

τράρχης και ιεραρχικά με πρώτο τον Δάντη,

αναφέρονται σαν οι πατέρες της ιταλικής

ποίησης του μεσαίωνα. 

Το αριστουργηματικό έργο η “Κωμωδία”, είναι

ένα ταξίδι του  ποιητή φανταστικό συνάμα

και αλληγορικό, που αναφέρεται στη μεταθα-

νάτιο ζωή  των ανθρώπων, βασίζεται δε στον

λαϊκό θρύλο και είναι  εμπνευσμένο από τον

μεσαιωνικό δογματισμό και ασκητισμό. 

Με την αφήγησή του αυτή προσπάθησε να

βάλει τάξη και ενότητα  στο πλήθος των  κα-

θημερινών του  βίου γεγονότων και παραδό-

ξων, μα και τρομακτικών θρυλουμένων. Σε μια

αρχιτεκτονική  διαδρομή πόνου καθαρμού και

επιβράβευσης,  αγωνίζεται  να εξυψώσει το

ανθρώπινο γένος, από την αθλιότητα στο

δρόμο της ευτυχίας. Το ποίημα στον αλληγο-

ρικό του χαρακτήρα, κινείται ανάμεσα σε μια

καλλιτεχνική εκφραστική έξαρση αφηρημέ-

νων ιδεών, χριστιανικών  φαντασιώσεων, μυ-

θολογικών καταθέσεων  και όλων βαλμένων

σε τοπογραφικές λεπτομέρειες του Άδη,

όπως ακριβώς αναφέρονται από τους αρχαί-

ους ποιητές Όμηρο και κυρίως Βιργίλιο. Τον

Βιργίλιο μάλιστα τον καλεί  να τον συντρο-

φεύσει στις υποχθόνιες περιηγήσεις του

στην “Κόλαση” και μέχρι εκεί. Ο “Παράδει-

σος” είναι άβατο απαγορευμένο για τον Βιρ-

γίλιο τον ειδωλολάτρη, γι΄αυτό και τη θέση

του συνοδού, την παίρνει τώρα η Βεατρίκη,

παιδικός ανεκπλήρωτος πλατωνικός έρωτας

του ποιητή, που η ανάμνησή της ζωηρή πά-

ντα, τον βασάνιζε. 

Το έργο ονομάσθηκε “Κωμωδία”, διότι ενώ

παρουσιάζει πλήρη συμμετρία και μαθηματική

αναλογία μερών, δεν έχει τον υψηλό χαρα-

κτήρα της επιλογής των  λέξεων. Η “Κωμω-

δία” αποτελείται από τρεις ραψωδίες: Την

“Κόλαση”  (Inferno), “Το Καθαρτήριο” (Purga-

torio),  και τον “Παράδεισο” (Paradiso).

Ο Δάντης φέρεται να επισκέπτεται αυτά τα

τρία βασίλεια, Κόλαση Καθαρτήριο, Παράδει-

σο,  αφού διασχίσει τον ποταμό Αχέροντα

αντάμα με τον Χάροντα και  περάσει με τη

βάρκα του δαίμονα Φλέγυα, μπροστά στις

κλειδωμένες πόρτες του πύργου της Κόλα-

σης, τις οποίες ανοίγει ένας άγγελος.

Στην “Κόλαση” είναι οι  κολασμένοι και στο

‘’Καθαρτήριο’’ οι εξαγνιζόμενοι, που κατέ-

χουν τις κυκλικές προεξοχές δυο μεγάλων

κώνων. Ο ένας από αυτούς, “η Κοιλάδα της

Κόλασης”, σαν χωνί εμβυθίζεται στο βόρειο

ημισφαίριο  και καταλήγει με τη μύτη του στο

κέντρο της γης,   όπου  κατοικεί   ο Εωσφό-

ρος.

Από εκεί αρχίζει εκ διαμέτρου αντίθετα,   ο

άλλος κώνος,  το όρος του Καθαρτηρίου,

που είναι γεωμετρικά κόλουρος, κατευθύνε-

ται δε προς τον ουρανό διασχίζοντας τα νε-

ρά του νότιου ημισφαιρίου,  και καταλήγει σε

πεπλατυσμένη κορυφή σαν οροπέδιο, στον

Επίγειο Παράδεισο. 

Εκεί  βρίσκεται και το δέντρο της γνώσης

του καλού και του κακού, που είναι τοποθε-

τημένο γεωγραφικά στον αντίποδα του Γολ-

γοθά, όπου η θυσία του Χριστού εξαγόρασε

τις αμαρτίες του ανθρώπου. 

Γύρω από τη γη, για την οποία θεωρεί πως εί-

ναι  το κέντρο του σύμπαντος κόσμου, περι-

στρέφονται εννέα ομόκεντροι ουρανοί του

πτολεμαϊκού συστήματος και όλους τους πε-

ριβάλει ο “Εμπύρεος” (Πύρινος) ουρανός.

Εκεί θρονιάζονται αμφιθεατρικά, οι ψυχές

των δικαίων και αντικρύζουν  τον θεό κριτή

καθώς αυτές παρουσιάζονται στον Δάντη.  

Η “Κοιλάδα της Κόλασης” είναι χώρος έκτί-

σης ποινής, διηρημένος σε 9 κύκλους. Σε κά-

θε κύκλο καταγράφεται η αμαρτία, με βάση

την αριστοτελική αρχή περί ηθικής και αρε-

τής και κατατάσσονται σε πράξεις ακράτειας

και σε πράξεις κακίας και βίας. Στον ίδιο κύ-

κλο καταλογίζονται και οι προβλεπόμενες

ποινές. Στον πρώτο κύκλο  βρίσκουν θέση

εκείνοι που απεβίωσαν χωρίς να έχουν βα-

πτισθεί, αλλά δεν χαρακτηρίζονται σαν κολα-

σμένοι. Όσο και καθώς αλλάζομε κύκλο, τα

αμαρτήματα και οι τιμωρίες βαραίνουν: Αιρε-

τικοί, κτηνώδεις κακοποιοί, ομοφυλόφιλοι,

στρατηγοί, ιερείς, έχουν καταλάβει τη θέση

τους ανάλογα με την ενοχική βαρύτητα του

βίου τους. Έψαξα με ενδιαφέρον και με χαρά

βρήκα τη θέση για τους ανέντιμους πολιτι-

κούς, που κλέβουν το δημόσιο χρήμα, τους

προδότες της πατρίδας και της πίστης.

Η ταξινόμηση είναι καμωμένη  κατά αριστο-

τελική ακρίβεια και εύκαιρη σε κάθε αναζήτη-

ση. 

Από την αντίποδη  μεριά, στο ψηλότερο όρος

του νότιου ημισφαιρίου,  σε κάποια γωνιά,

υπάρχει  ο τριπλός χώρος του “Καθαρτηρίου”,

με την όχθη αναμονής των προς κρίση και τι-

μωρία κολασμένων,  με τους  επτά κρημνούς

στο χείλος των οποίων,  ίστανται οι ένοχοι

των επτά θανάσιμων  αμαρτημάτων, και τον

Επίγειο Παράδεισο. Λάκκοι  με φίδια, λάκκοι

με φωτιές, λάκκοι με ακαθαρσίες, καζάνια με

κοχλάζουσα πίσσα, κρεμάλες,  προσφέρο-

νται και διατίθενται αφειδώς για τον εξαγνι-

σμό που οδηγεί στον προαναφερθέντα τρίτο

χώρο του καθαρτηρίου, τον επίγειο Παράδει-

σο.    Αυτός ο  τελευταίος, αποτελεί και την

μεταβατική  θέση –σταθμό αναμονής, όπου

αραδιάζονται οι ψυχές των εξαγνισθέντων,

προτού ακολουθήσουν την οδό προς τον Πα-

ράδεισο των Ουρανών. 

Ο ποιητής αναζητώντας κρυμμένες αλήθειες

παρακολουθεί την αλληγορική πορεία της

ψυχής,  από την αθλιότητα στον καθαρμό,

στην   επίγεια δράση και τελικά στα ύψη της

ενάρετης ουράνιας πύρινης ενατένισης. (του

Εμπυρέου)

Η γλώσσα του Δάντη, με πλήρη γνώση της

λαϊκής ιταλικής, χωρίς κανένα άχρηστο και

περιττό στόλισμα, καταγράφει με την “Κωμω-

δία”, το κεφάλαιο του κορυφαίου ποιητή του

Μέσου αιώνα, εναλλάσσοντας με παιδική

αφέλεια το γελοίο και το υψηλό, την παρατή-

ρηση της φύσης και την ενατένιση των μυ-

στηρίων της θεότητας. 

Κάθε επεισόδιο του έργου έχει συμβολικό

χαρακτήρα σε μια πολιτική και ηθική αλληγο-

ρία. Μπορεί όμως  να ερμηνευτεί και σαν μέ-

ρος της επίπονης πορείας του ανθρώπου

προς την τελείωση.

Το έργο του Δάντη προτού φτάσει στη πα-

γκόσμια αποδοχή πέρασε και αυτό όπως και

τόσων άλλων, την περίοδο της άρνησης.        

γιάννης κορναράκης του μάνθου

――――――――
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“Η Θεία Κωμωδία” 
Δάντε  Αλιγκέρι (1265-1321)

Το ψωμί ψωμάκι;

Η Ελλάδα έχει το ακριβότερο αλεύρι στην Ευρώπη. Με

την απαγόρευση εξαγωγών που επέβαλε η Ρωσία, βρήκαν

ευκαιρία οι κερδοσκόποι και ανεβάζουν για άλλη μια φο-

ρά, τις τιμές στα σιτηρά. Κι όμως μόλις το 3% δεχόμασταν

σιτηρά από Ρωσία.  Τους μαυραγορίτες τους κρέμαγαν οι

Γερμανοί στην Κατοχή.

Πρέπει να προστατευθεί άμεσα ο καταναλωτής από την

κυβέρνηση, η οποία δεν βλέπει άλλο τι παρά να αφαιρεί

εισοδήματα, στοιχειώδη για την επιβίωση και από τον τε-

λευταίο πολίτη ο οποίος συνεχώς στραγγαλίζεται οικονο-

μικά.

Ωστε έτσι κύριε Μαγκριώτη!!

Θα μου πείτε τώρα, σιγά μη στάξει  η ουρά του γαϊ-

δάρου. Δεσμεύθηκε ο Μαγκριώτης τον Ιούλιο, ότι τα

λεφτά για το 3ο Γυμνάσιο-Λύκειο Βούλας υπάρχουν

και θα τα καταθέσουν γιατί γνωρίζουν την αναγκαι-

ότητα της περιοχής για το Σχολείο.

Εδώ έχουμε χάσει τον αριθμό των δεσμεύσεων του

Πρωθυπουργού στην Εκθεση Θεσσαλονίκης το

2009, εκ των οποίων έπραξε τα απολύτως αντίθετα

από αυτά που δεσμεύθηκε.

Ο Μαγκριώτης θα ιδρώσει να ...ξεχάσει την διαβε-

βαίωσή του ότι θα καταβληθούν τα χρήματα για το

σχολείο!

“Tον είδες με τα μάτια σου
γιαγιά τον Βασιλέα!”

Ωρες ώρες θλίβομαι για μας, για όλους εμάς που αποτε-

λούμε το Λαό, για τις επιλογές μας και τις αντιστάσεις

μας...

Γύρω μας έχουν ισοπεδωθεί όλα, μας ακρωτηριάζουν συ-

νεχώς με τις περικοπές στην υγεία, στην παιδεία, στις συ-

ντάξεις και δεν αντιδρούμε, δεν κουνιέται φύλλο.

Προχθές Τετάρτη παντρευότανε ο γιος του Γλύξμπουργκ

Νικόλαος στις Σπέτσες. Δεν θα σχολιάσω τα τηλεοπτικά

παράθυρα, για τις “ειδήσεις” που μας ξεφούρνιζαν. 

Δεν μπορώ όμως να μη σχολιάσω εκείνο το λαό, που

έτρεξε κάτω από το μπαλκόνι του ξενοδοχείου να δει τον

Νικόλαο μετά της καλής του, φωνάζοντας “ελα κάτω, έλα

κάτω”.

Ακόμα με τα παραμύθια μας κοιμίζουν...

Απ᾽το καρφί στο πέταλο  

Αννα Μπουζιάνη
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Η στάση πληρωμών εξωτερικών χρε-

ών του ελληνικού κράτους –πρόταση

ξεσφίγματος του θανάσιμου βρόγχου

την οποία εκτενώς είχε αναλύσει ο Κ.

Βενετσάνος σε παλαιότερο φύλλο

της «Ε»- είναι ο μεγάλος εφιάλτης

των τοκογλύφων και των εν Ελλάδι

πρακτόρων τους. Διότι σε μιά τέτοια εξέλιξη θα πρέπει να επα-

νεξεταστούν όλα τα χρέη, οι όροι των συναφθέντων δανείων

και να κληθούν στις περισσότερες των περιπτώσεων να λογο-

δοτήσουν οι Έλληνες κυβερνητικοί αξιωματούχοι που τα συνή-

ψαν. 

Έτσι, όμως, δεν κινδυνεύουν απλώς ν’ αποκαλυφθούν οι διε-

θνείς κερδοσκόποι και τα ντόπια τσιράκια τους, αλλά κινδυνεύ-

ει να χαθεί μεγάλο μέρος από τα αναμενόμενα κέρδη και η προ-

οπτική των μελλοντικών. Κινδυνεύει –με άλλα λόγια– να κλείσει

η Κερκόπορτα, εφόσον η αποκάλυψη των Ελλήνων συνεργατών

των αιμοποτών μας θα σταματήσει –τουλάχιστον για μεγάλο

χρονικό διάστημα– τις χοντρές και επαχθέστατες για τα δημό-

σια οικονομικά μας μπίζνες.

Αρκεί μόνο να σκεφθείτε πόσο ζουμερά ήταν τα φιλέτα της κολ-

λεγιάς Σημίτη-Goldman Sachs, της διαχρονικής ληστείας των

χρυσοπληρωμένων προμηθειών μας από την Siemens, της απο-

στράγγισης των ασφαλιστικών ταμείων -με την Δ.Ε.Κ.Α και τα

ομόλογα-φούσκες- και της σταδιακής εκποίησης του υπερκερ-

δοφόρου Ο.Τ.Ε. –μέχρι να καταλήξει στο θησαυροφυλάκιο της

Ντόϊτσε Τέλεκομ- για να κατανοήσετε τι ακριβώς σας λέω. 

Οι προμηθευτές και οι δανειστές μας, μπούκωναν μέχρι σκα-

σμού τους επίορκους αξιωματούχους των δύο κομμάτων εξου-

σίας για να δημιουργούν συνεχώς νέα χρέη με τις υπερτιμολο-

γήσεις των κρατικών προμηθειών και τα αλλεπάλληλα δάνεια.

Τα δικά μας εκλεγμένα μπουμπούκια απλώς υπέγραφαν κι έκα-

ναν κρουαζιέρες με τα γιότ των Χριστοφοράκων, εξασφαλίζο-

ντας συνάμα μεγάλους και απλησίαστους λογαριασμούς στην

Ελβετία και στους τριτοκοσμικούς παραδείσους των off shore

εταιρειών. 

Όπως για παράδειγμα στα νησιά Βανουάτου. Γνωρίζει κανείς

σας που βρίσκονται τα Βανουάτου; Προφανώς δεν τα ‘χετε

ακουστά, όπως εξ’ άλλου δεν τα είχα ακούσει κι εγώ μέχρι που

η κυβέρνηση Σημίτη το 1997 έκρινε ως ύψιστο εθνικό συμφέρον

την σύναψη διπλωματικών σχέσεων με το κραταιό κρατίδιο των

νησιών Βανουάτου, που ευδαιμονούν στα σύνορα μεταξύ Ινδι-

κού και Ειρηνικού ωκεανού. Τώρα, αν αναρωτηθείτε γιατί σώνει

και καλά έπρεπε η Ελλάδα ν’ ανοίξει πρεσβεία σε κάτι νησάκια

κατοικούμενα από αλιείς και συλλέκτες καρύδων, ίσως σας βοη-

θήσω πληροφορώντας σας ότι τα Βανουάτου θεωρούνται ως ο

τρίτος κατά σειρά προτιμήσεων παράδεισος των off shore εται-

ρειών, υπενθυμίζοντάς σας επιπλέον ότι από το 1997 αρχίζει το

μεγάλο φαγοπότι των υπέρογκων κρατικών προμηθειών σε

όπλα και άλλα πολλά αγαθά, όπως και το «δώσε κι εμένα μπάρ-

μπα» σόου των ολυμπιακών έργων.

Πώς να μην δημιουργηθεί, λοιπόν, αυτό το δυσθεώρητο ελληνι-

κό χρέος, όταν η κάθε Siemens κατάρτιζε μόνη της τον κατάλο-

γο των υπερτιμολογημένων ελληνικών παραγγελιών –συμπερι-

λαμβανομένων και των κατά Μαντέλη «χορηγιών»- υποδεικνύο-

ντάς μας ταυτόχρονα και τον τοκογλύφο από τον οποίο θα

έπρεπε να δανειστούμε για να την ξεπληρώσουμε; Επί δύο του-

λάχιστον δεκαετίες λεηλατήθηκε το ελληνικό Δημόσιο σ’ ένα

στημένο αλισβερίσι μεταξύ ξένων –αλλά και αρκετών Ελλήνων-

μεγαλοκερδοσκόπων και των συνεργατών τους Ελλήνων κυ-

βερνητικών. Ο καθένας έπαιρνε ό,τι είχε συμφωνηθεί. Ποιός

μπορεί να ξεχάσει το ειρωνικό χαμόγελο-απάντηση του Χριστο-

φοράκου στους Έλληνες και ξένους δημοσιογράφους; 

Ποιός μπορεί να ξεχάσει την εκπληκτικής θρασύτητας δήλωση

του επικεφαλής της «Ακρόπολις Χρηματιστηριακή», Αγάπιου

Σημαιοφορίδη, που πρωτοστάτησε στην λεηλάτηση των ασφα-

λιστικών ταμείων με τα δομημένα ομόλογα επί των ημερών του

«σεμνού και ταπεινού» πορτιέρη Κώστα Καραμανλή; «Αν πω

που πήγαν τα λεφτά, θα πρέπει να μετακομίσω σε άλλη χώρα»,

είχε δηλώσει δημόσια ο Αγάπιος και

ουδείς εισαγγελέας συγκινήθηκε

ώστε να τον καλέσει.

Έτσι οι δανειστές μας εξασφάλιζαν

τα αμέτρητα χρέη μας, οι προμηθευ-

τές έναν απίστευτα ηλίθιο πελάτη-

κράτος και οι όσοι διεφθαρμένοι κυ-

βερνήτες μας παχυλότατες καταθέσεις στην εξαποδώ. Κατα-

κτητές και δωσίλογοι μεσ’ στην καλή χαρά, υπό μίαν όμως προ-

ϋπόθεση: Ότι το κορόϊδο, ο ελληνικός λαός, θα πληρώσει  μέχρι

τελευταίου κόκκου το μάρμαρο. 

Άρα ο στόχος και των μεν και των δε ήταν να αναγκάσουν την

Ελλάδα να τους καταβάλει μέχρι τελευταίας ρανίδας του αίμα-

τός της τα απίστευτα υπερκέρδη τους. Ν’ αναγκάσουν, δηλαδή,

τον ελληνικό λαό να «ματώσει», να κόψει την μπουκιά απ’ το

στόμα των παιδιών του, να ξεπουλήσει στην κυριολεξία την απο-

κτημένη με αιματηρούς αγώνες και θυσίες πατρίδα του, χωρίς

να μπορεί ν’ αντιδράσει. Και ο μόνος τρόπος για να επιτευχθεί

το κατ’ αυτούς ποθούμενο, ήταν να υπαχθεί η χώρα μας στο

Δ.Ν.Τ. τον μόνο ασφαλή μετατροπέα  επισφαλών απαιτήσεων

των διεθνών αεριτζήδων-τοκογλύφων, σε ενυπόθηκα δάνεια

οφειλόμενα πλέον σε άλλα κράτη. Η αποτίμηση της ελληνικής

δημόσιας περιουσίας από τα λυκόρνια του Δ.Ν.Τ. έκανε τόσο

«αλληλέγγυα» τα άλλα ευρωπαϊκά κράτη-δανειστές μας. Μέχρι

και η υπερχρεωμένη Ιρλανδία έσπευσε να δανειστεί ...για να

μας δανείσει.

Είμαστε η μοναδική χώρα-λεία του Δ.Ν.Τ. όπου ο υπερεθνικός

θηρευτής δεν ενέσκυψε μετά από κρατική χρεωκοπία, αλλά για

να μας σώσει –υποτίθεται- από αυτή. Δεν ήρθαν για να τεμαχί-

σουν πτώμα, αλλά για να σκοτώσουν ζωντανό θήραμα.

Στο επόμενο και τελευταίο μέρος της έρευνάς μας θα αναλύ-

σουμε τους λόγους για τους οποίους πιστεύουν ότι το «θήρα-

μα», δηλαδή ο ελληνικός λαός θα πειθαναγκασθεί να μην αντι-

δράσει όταν θα του αποσπούν νομότυπα δια του μνημονίου, τα

κράτη-δανειστές μας κομμάτια από τις σάρκες του, δηλαδή βου-

νά, νησιά, ορυκτό πλούτο κ.λ.π. Τα εργαλεία του εκβιασμού μας

είναι τα υπαγορευμένα έξωθεν νομοσχέδια απόδοσης ιθαγένει-

ας στους λαθρομετανάστες και «Καλλικράτης».

Εισπρακτική κοινοπραξία ΠΑ.ΣΟ.Κ-Δ.Ν.Τ
Οι Μήδοι πάντοτε χρυσώνουν τους μηδίσαντες

Γ΄ μέρος

Γρηγόρης Δημ. Ρώντας  

Πρέπει να ήλθαν από άλλο πλανήτη και να προ-

σγειώθηκαν επάνω στη ταπεινή μικρή γή μας,

χωρίς τη θέληση τους· ανενημέρωτοι για το τι

συμβαίνει αυτή την στιγμή στην Ελλάδα και πα-

γκοσμίως αλλά και αδιάφοροι για τα κοινωνικώς

δρώμενα, την οικονομία, την εργασία, την

ασφάλιση. Υπερόπτες, αλαζόνες, συναινετικοί

αποδέκτες της διάλυσης του κοινωνικού ιστού

και των κοινωνικών κεκτημένων. Γαμπροί της

εξουσίας και της τσέπης τους! Σε ποιούς  θα πή-

γαιναν «γάντι» αυτοί οι τόσο ρεαλιστικοί και

αδιαμφισβήτητοι χαρακτηρισμοί, αν δεν αναφε-

ρόμουν ακριβώς  στους οικονομισάριους εθνο-

πατέρες, που εξακολουθούν να λυμαίνονται το

δημόσιο ταμείο, με νόμιμα τερτίπια, παρά την

σκληρή λιτότητα, που μαστίζει τα ελληνικά νοι-

κοκυριά! Οι ίδιοι, πολλές φορές ακούστηκαν να

λένε την παραινετική φράση: «πρέπει να ματώ-
σουμε», αλλά φυσικά εννοούν μόνον εμάς και

ποτέ εαυτούς! Στα λόγια υπερθεματίζουν και

δείχνουν φραστικώς ότι συμπράττουν μαζί μας,

όμως στις πράξεις και στη στάση ζωής, διαχω-

ρίζουν την θέση τους! Ετσι λοιπόν, ενώ εξαγ-

γέλθηκε και γι’ αυτούς η περικοπή μισθών και

επιδομάτων, στην πραγματικότητα αυξήθηκαν
σε πολλές περιπτώσεις οι μηνιαίες τους απο-
δοχές, παρά τις περί του αντιθέτου διαβεβαιώ-
σεις τους! Πώς το κατόρθωσαν αυτό; Μα είναι

ειδικευμένοι στις δι’ ίδιον όφελος, αλχημείες;

Επέτυχαν, χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια (μιλημέ-

να-συμφωνημένα  μεταξύ τους), να  διπλασιά-

σουν  τον αριθμό των διαρκών και μόνιμων κοι-

νοβουλευτικών επιτροπών, από τις οποίες κάθε

βουλευτής-μέλος, εισπράττει για κάθε συμμε-

τοχή του σ’αυτές, το ποσόν των 225 ευρώ. Κατ’

αυτόν τον τρόπο, μετά τον Μάρτιο των περικο-

πών, παρατηρείται στις αίθουσες του κοινοβου-

λίου ένας οργασμός συνεδριάσεων, με τους

βουλευτές να μπαίνουν στην μιά αίθουσα, να δί-

νουν το παρών και να βγαίνουν αμέσως για να

προλάβουν την συνεδρίαση άλλης και παράλλη-

λης κοινοβουλευτικής επιτροπής, που συνε-

δριάζει δίπλα ή επάνω, ή στον όροφο κάτω, δε-

δομένου ότι για κάθε ημέρα, ορίζονται εννέα ή

και δέκα κοινοβ. επιτροπές, που συνεδριάζουν

παράλληλα και για τις οποίες, δεν επαρκούν,

συνήθως και οι αίθουσες! Μπαίνουν-βγαίνουν

σαν τρελλοί, από τη μιά στην άλλη, μη χάσουν

τα όβολα! Η νοοτροπία της αρπαχτής παντού.

Και αφού τελειώσουν με τις παρουσίες, κατα-

λήγουν ικανοποιημένοι, για το «σοβαρό και

εποικοδομητικό κοινοβουλευτικό τους έργο»,

να χαριεντίζονται και να κουτσομπολεύουν με-

ταξύ τους στους διαδρόμους ή να πίνουν το

φραπεδάκι τους στο Σύνταγμα! Οι πιό κερδοφό-

ρες επιτροπές είναι οι παραγωγικές, όπως η

επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου, η επιτροπή

Κοινωνικών Υποθέσεων κ.ά. όπου η τριπλή συ-
νεδρίαση της Τετάρτης, επιφέρει σε κάθε συμ-
μετέχοντα βουλευτή-μέλος,το ποσόν των
775€, που συν την αντιστοιχία, του ποσοστού

του μισθού του, που αναλογεί στην κάθε μέρα

του μισθολογικού μήνα, αθροιζόμενη, προσφέ-

ρει συνολικά στον δικαιούχο το ποσόν των 1000
συν ευρώ, ως ημερήσια απολαβή, τη στιγμή

που υπάρχουν Ελληνες, που καλούνται να ζή-

σουν με λιγότερα από 700 ευρώ όλον τον μήνα!

Και φυσικά δεν αναφέρομαι και στους άνερ-

γους, (νέους και απολυμένους), που στερούνται

των πάντων! Επιπλέον και επανερχόμενη στο

υπό ανάπτυξη θέμα, οι εθνοπατέρες, παράλλη-

λα με τις κοινοβουλευτικές επιτροπές, έχουν

αυξήσει και τις επιτροπές, στις οποίες θεωρητι-

κά, γίνεται ενημέρωση των υπουργών, για το

πραγματοποιηθέν(;) έργο των προηγουμένων

ημερών, χρεώνοντας συνολικά το δημόσιο μόνο

για το α΄εξάμηνο, το ποσόν των 2.700.000 ευ-

ρώ. Ομως πέραν αυτών, φερόμενοι για μιάν

ακόμη φορά, ως αφεντικά, υπεράνω αλλαγών

και νέων ρυθμίσεων, οι «βολευτές μας» εξα-

σφάλισαν δι’ εαυτόν, ευνοϊκότερη μεταχείριση,

σε σχέση με το «πόπολο», ως προς τα συντα-

ξιοδοτικά τους δικαιώματα! Ετσι οι 300 μας θα
συνταξιοδοτούνται με τις ισχύουσες, προ νέου
δηλαδή ασφαλιστικού νόμου, διατάξεις, ήτοι

θα απολαμβάνουν την σύνταξή τους με την συ-

μπλήρωση οκταετούς θητείας, χωρίς μάλιστα

να θίγεται και η δεύτερη σύνταξη, που δικαιού-

νται ως ασφαλισμένοι στον οικείο φορέα απα-

σχόλησής τους, είτε ως γιατροί, είτε ως δικηγό-

ροι είτε ως οτιδήποτε άλλο. Οπως επίσης δεν
χάνουν και τυχόν τρίτη παράλληλη σύνταξη,

όσοι «βολευτές» εκτός από επαγγελματίες,
διετέλεσαν συνδικαλιστές, δήμαρχοι ή  νομάρ-
χες! Ολα καλά, όλα ωραία· όμως μόνον και πά-

ντα γι’ αυτούς! Και φυσικά, κοντά τους ευνοού-

νται και την περνούν «ζάχαρη», οι σχεδόν 1800

υπάλληλοι της Βουλής, δηλ.τα παιδιά, τα ανή-

ψια και τα βαφτιστήρια τους, που συνταξιοδο-

τούνται αυτομάτως με την συμπλήρωση 28,5
ετών απασχόλησης ανεξαρτήτως ηλικίας και

χωρίς να θιγεί ο τρόπος υπολογισμού των συ-

ντάξεών τους! Βλέπετε «έχουν θείο στην Κο-
ρώνη»! 
Είναι αχαρακτήριστοι πλέον! Δεν υπάρχει σ’ αυ-

τούς κανείς ενδοιασμός, κανείς ηθικός φραγ-

μός, καμμιά ντροπή, ίχνος από φιλότιμο! Και τι

να πεί κανείς και για τον πρόεδρό της Βουλής,

που αντί να υπηρετεί σωστά τον συνταγματικό

του ρόλο, έχει μετατραπεί εν τοις πράγμασι σε

συνδικαλιστικό εκπρόσωπό τους, καθώς επίσης

και των υπαλλήλων της Βουλής. Το  μόνο που

κάνει κάθε φορά,  είναι να προβαίνει σε δηλώ-

σεις και να  υπερασπίζεται τα προνόμια και τις

αποδοχές τους, αδιαφορώντας για το αν εκτί-

θεται στην κοινή γνώμη και διαψεύδοντας πά-

ντα τα αδιάψευστα! Τέτοια πόρωση για το χρή-
μα και τέτοια απροφάσιστη απαξίωση της συ-
νταγματικής αρχής της ισότητας και της Δημο-
κρατίας, που, τολμώ να πώ ότι, ούτε σε ολο-
κληρωτικά καθεστώτα θα επιχειρούσαν! Και

δεν τρομάζουν ούτε με την οργή του κόσμου

που τους γιουχάρει, ούτε για το καζάνι της αγα-

νάκτησης που σιγοβράζει και θα εκραγεί, όπου

νά ‘ναι, σύμφωνα με ξένες πληροφορίες! Φταίει

το στομάχι που είναι υπερβολικά γεμάτο και

τους δημιουργεί λήθαργο! Μα ο λαός θα τους

ξυπνήσει όπου νάναι απότομα! Και τότε θα είναι

πολύ αργά! Οσα εκατομμύρια κι άν έχουν στην

πάντα!

ΣΤΟΥ ΚΟΥΦΟΥ ΤΗΝ ΠΟΡΤΑ...

γράφει η Γεωργία Γρηγοροπούλου-Μουγιάκου
Νομικός

πρ. Νομικός σύμβουλος & Δικηγόρος Δήμου Βούλας

e-mail:georgia.grigoropoulou@gmail.com
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επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Ειδήσεις για όλους

Ήρθε η ώρα να πάρουμε το αίμα μας πίσω… έστω

και ηλεκτρονικά.

Στο παρακάτω site

έχουνε δημιουργή-

σει ένα παιχνίδι

στο οποίο εμφα-

νίζονται Έλλη-

νες Βουλευτές

στο Κοινοβού-

λιο και ο παίχτης

έχει την μοναδική

ευκαιρία να τους στο-

χεύει με τούρτες

(http://www.greekpayback.com/).

Το κακό είναι ότι δεν έχει μεγάλη ποικιλία πολιτι-

κών και περιορίζεται σε βουλευτές της Ν.Δ. και μό-

νο έναν του ΠΑΣΟΚ. 

Ηλεκτρονικό γιαούρτωμα

Μαραθώνας 2500 χρόνια μετά
12 Σεπτεμβρίου 2010, 19:30 Ανήμερα της μάχης θα περπατήσουμε στον Τύμβο, να ξαναζήσουμε την ιστο-

ρία, σε μια διαδρομή μνήμης προς τον Τύμβο με τη συμμετοχή διακεκρι-

μένων ηθοποιών, που θα αφηγηθούν από τον Ηρόδοτο και άλλα αρχαία

κείμενα την περιγραφή της Μάχης.  Έχουν ήδη δεχθεί να συμμετάσχουν

η Λυδία Κονιόρδου και ο Λευτέρης Βογιατζής. Η μουσική παρέμβαση

ανήκει στον Νίκο Ξανθούλη, με αρχαία λύρα, αρχαία ελληνική σάλπιγγα

και αυλό. Θα συμμετάσχει επίσης ο μουσικός Χάρης Λαμπράκης, στο ney

(αρχαίο πνευστό της Μεσοποταμίας), καθώς και η Μαρία Πολύζου, η

πρώτη γυναίκα που αναβίωσε τον Φειδιππίδειο Άθλο.

Με τον πρόσφατο νόμο 3868/2010 έγινε ένα θετικό βήμα για την απαγόρευση του καπνίσματος στους δημόσιους

χώρους και την προστασία της δημόσιας υγείας. Το βήμα αυτό, όμως, μέχρι τώρα δεν δείχνει να έχει μπει στη

συνείδηση του κόσμου και κινδυνεύει να μείνει μετέωρο, εάν δεν εκδοθεί

μέχρι την Τρίτη, 31 Αυγούστου η προβλεπόμενη από τον νόμο Κοινή

Υπουργική Απόφαση σχετικά με τον έλεγχο τήρησης της απαγόρευσης.

Εάν δεν εκδοθεί η ΚΥΑ αυτή, δεν θα είναι δυνατή η υποβολή καταγγε-

λιών ούτε ο αυτεπάγγελτος έλεγχος των αρμοδίων οργάνων στις περιπτώσεις μη τήρησης της απαγόρευσης, δεν

θα είναι δυνατή η επέμβαση των ελεγκτικών μηχανισμών και η επιβολή προστίμων για βεβαιωμένες παραβάσεις.

Με άλλα λόγια, χωρίς την έκδοση αυτής της ΚΥΑ - και φυσικά και μιας σχετικής εγκυκλίου προς όλες τις υπηρε-

σίες - ο νέος νόμος θα παραμείνει γράμμα κενό. Έφτασε η στιγμή η σημερινή κυβέρνηση και η ηγεσία του Υπουρ-

γείου Υγείας να ενεργήσουν για την κοινωνική υγεία

και να αποδείξουν την πολιτική τους βούληση για την

εφαρμογή, επιτέλους, ενός ολοκληρωμένου μηχανι-

σμού που θα απαγορεύει το κάπνισμα στους δημόσιους

χώρους.  Ο Μ.Κ.Ο. Nosmoke.gr και τα μέλη του από τις

24/8 και μέχρι τις 31/8/10 στέλνουν ακατάπαυστα email

και τηλεφωνούν στο γραφείο της Υπουργού Υγείας, ζη-

τώντας το αυτονόητο: να εκδοθεί η ΚΥΑ μέχρι 31/8/10,

ώστε να ξεκινήσει ομαλά η εφαρμογή του νέου νόμου.

Ακόμα και οι κανόνες της φύσης μερικές φορές ανατρέ-

πονται, όταν ζώα και άνθρωποι γίνονται ένα. Ο Φύλακας

που βλέπετε στις φωτογραφίες, έχει προσληφθεί για να

βοηθήσει στην πρόληψη της λαθροθηρίας γύρω από την

περιοχή καταφύγιο της άγριας ζωής Lanseria, στη Νότια

Αφρική. Ο τρόπος που αλληλεπιδρά με τα ζώα αυτά είναι

εκπληκτικός! Τα λιοντάρια φαίνεται να ξέρουν ότι είναι

εκεί για την προστασία τους και είναι προφανές ότι τον

εμπιστεύονται. Σχέση αγάπης έχει και με τις ύαινες και τις

λεοπαρδάλεις. Οι Ύαινες είναι συνήθως απρόσιτες και

μπορεί να γίνουν πολύ άγριες. Παρ’ όλα αυτά μαζί του συ-

μπεριφέρονται σαν το κατοικίδιό του. Ο ίδιος, γεννημένος

στην Νότια Αφρική, δήλωσε ότι είχε μάθει στη ζωή του όχι

απλά να σέβεται την άγρια φύση αλλά μάλιστα, ειδικά τα

λιοντάρια, να τα φοβάται. 

Ο σύγχρονος Μόγλης

Ένα βήμα πριν το τελικό ...κόψιμο

CardioCardioSSalsaalsa
Συνδυάστε Συνδυάστε 

την άσκηση με την άσκηση με 

λάτιν χορούς λάτιν χορούς 

στο καινούργιοστο καινούργιο

πρόγραμμα τουπρόγραμμα του

Vari Sport ClubVari Sport Club

κάθε Δευτέρακάθε Δευτέρα

18:00 - 19:00.18:00 - 19:00.

από το Μεξικό
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Την υποψηφιότητά του για Δήμαρχος στο Νέο Δήμο Παιανίας – Γλυκών Νερών, ανακοίνωσε ο Κών-

σταντίνος Κατσίκης, επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας στο Δήμο Γλυκών Νερών και πολιτευτής

της Νέας Δημοκρατίας στην Αττική.

«Είμαι υποψήφιος Δήμαρχος με ένα ανεξάρτητο υπερ - κομματικό σχήμα. Η δημοτική μου ομάδα δεν

επιθυμεί χρίσματα από κόμματα, αλλά θέλει τη στήριξη του

κόσμου, που έχει κουραστεί από την καθοδήγηση των πο-

λιτικών κομμάτων της κεντρικής εξουσίας. 

Η συνένωση της Παιανίας με τα Γλυκά Νερά, είναι δίκαιη

και προσφέρει πολλές ευκαιρίες ανάπτυξης για τις δύο πό-

λεις, που έχουν τη δυνατότητα να εξελιχθούν στο ομορ-

φότερο, πιο ανθρώπινο και πάντα πράσινο προάστιο της

Αττικής. Ήρθε η ώρα να προτάξουμε το συμφέρον της νέ-

ας μας πόλης με σαφές αναπτυξιακό, αυτοδιοικητικό αλλά

και με τόλμη και φαντασία όραμα. Απευθύνω προσκλητή-

ριο ενότητας και δράσης σε όλους τους δημότες που θέ-

λουν και μπορούν, να δουλέψουμε όλοι μαζί για τον Δήμο

που αξίζουμε.

Ο Συνδυασμός μας έχει ξεκινήσει εδώ και χρόνια με επιτυ-

χία την πορεία ανανέωσης στα Δημοτικά δρώμενα της πό-

λης και συμπαρατάσσονται μαζί μας οι άξιοι, νέοι, κατα-

ξιωμένοι και άφθαρτοι συμπολίτες μας.

Ήμασταν παρόντες σε όλα τα μικρά και μεγάλα θέματα

των πόλεων και εκφράσαμε αποτελεσματικά τις θέσεις μας τόσο στο Δημοτικό Συμβούλιο, όσο και δη-

μοσίως προτείνοντας συγκεκριμένες και σύγχρονες λύσεις σε όλα τα προβλήματα των συμπολιτών

μας στην περιοχή.

Συνεχίζουμε να δίνουμε ενεργά το παρόν και σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση μακριά από κομματι-

κούς μηχανισμούς και «στηρίγματα». Η Τοπική Αυτοδιοίκηση πρέπει να είναι πέρα και πάνω από κόμ-

ματα για να είναι σε θέση να επιλύει χωρίς αγκυλώσεις και άμεσα τα τοπικά προβλήματα, ώστε να συμ-

βάλει καθοριστικά στην εξυπηρέτηση των δημοτών και την ανάπτυξη των δομών των πόλεων.

Σας καλούμε να διαμορφώσουμε όλοι μαζί το πρόγραμμα της επόμενης τετραετίας με μόνη δέσμευση

τη διάθεση προσφοράς και αγώνα για το μέλλον του τόπου που ζούμε, αγαπάμε και υπηρετούμε εδώ

και χρόνια.

Στήριγμα μας θέλουμε να είναι και θα είναι οι κοινωνίες της Παιανίας και των Γλυκών Νερών και απο-

κλειστικός στόχος της ομάδας μου είναι να φέρουμε μία πραγματική εποχή δημιουργίας στην πόλη

μας με αίσθημα ευθύνης, μακριά από ιδεοληψίες, δογματισμούς, αγκυλώσεις και προκαταλήψεις».

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ, ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ ΚΑΙ ΥΔΡΑΣ

ΤΗΛ. 210 6659512, 3626847, FAX: 210 3602150

Ο ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΤΣΙΚΗΣ
Υποψήφιος Δήμαρχος

στον κοινό Δήμο Παιανίας και Γλυκών Νερών
Χάρη στην έγκαιρη επέμβα-

ση της Πυροσβεστικής

Υπηρεσίας αντιμετωπίστη-

κε άμεσα και αποτελεσμα-

τικά η φωτιά στο Θυμάρι,

μας βεβαιώνει με δελτίο τύ-

που, που απέστειλε η Κοι-

νότητα Παλαιάς Φώκαιας, η

οποία ευχαριστεί θερμά

όλους όσοι συνέδραμαν

στην κατάσβεση της πυρ-

καγιάς

Λίγο μετά τις 4 το απόγευ-

μα χθες (20/8/2010) εκδη-

λώθηκε πυρκαγιά στην οδό

Άλκης στον οικισμό Θυμάρι

της Κοινότητας Παλαιάς

Φώκαιας. Η φωτιά εντοπί-

στηκε αμέσως από τον πα-

ρατηρητή που βρίσκεται σε

καθημερινή βάση στο πυρο-

φυλάκειο της Παλαιάς Φώ-

καιας στη θέση Καστέλα, ο

οποίος και ειδοποίησε την

πυροσβεστική υπηρεσία. Η

επέμβαση των δυνάμεων

της πυροσβεστικής ήταν

άμεση αφού έσπευσαν

στην περιοχή τόσο πυρο-

σβεστικά οχήματα όσο και

πυροσβεστικό ελικόπτερο.

Στην περιοχή επίσης

έσπευσαν και υδροφόρα

οχήματα της Κοινότητας

Παλαιάς Φώκαιας και των

γύρω Δήμων. Έτσι, η φωτιά

κατασβέστηκε σε πολύ λί-

γο χρόνο και αποσοβήθηκε

ένας μεγάλος κίνδυνος για

την περιοχή του Θυμαριού

αφού στο σημείο της πυρ-

καγιάς υπάρχει πυκνή βλά-

στηση αλλά και μεγάλος

αριθμός κατοικιών. 

Σύμφωνα με μαρτυρίες κα-

τοίκων η φωτιά προκλήθη-

κε από κομμένο καλώδιο

της ΔΕΗ, τα ακριβή όμως

αίτια διερευνά ήδη το αρ-

μόδιο τμήμα της Πυροσβε-

στικής Υπηρεσίας.

Ο Πρόεδρος της Κοινότη-

τας Παλαιάς Φώκαιας  Μα-

νώλης Τσαλικίδης ευχαρι-

στεί από καρδιάς όλους

όσοι συνέβαλαν στην κατά-

σβεση της πυρκαγιάς και

ειδικότερα τον Περιφερει-

άρχη Π.Υ. Αττικής Υπο-

στράτηγο Παναγιώτη Βελή,

τον Διοικητή Π.Υ. Ανατολι-

κής Αττικής Αρχιπύραρχο

Τάσο Βλάχο, τον Διοικητή

Π.Υ. Λαυρίου Αντιπύραρχο

κ. Χαρ. Χιώνη τους τακτι-

κούς και εθελοντές δασο-

πυροσβέστες, τον πρόεδρο

του Αιόλου Βρυώνη και

τους Δημάρχους των όμο-

ρων Δήμων που απέστει-

λαν άμεσα βοήθεια. 

� Για τη φωτιά στα όρια

των τριών Β (Βούλα, Βά-

ρη, Βουλιαγμένη) που

γράψαμε την προηγούμε-

νη εβδομάδα, ερίζουν

όλοι οι Δήμοι για τη συμ-

μετοχή τους. Εχουμε λά-

βει επιστολή από τη Βού-

λα και ακούμε παράπονα

από τη Βουλιαγμένη.

Γι’ αυτό στο επόμενο

φύλλο θα αναφερθούμε

Εξωραϊστικός - Εκπολιτιστικός 

Σύλλογος Ζούμπερι

O Εξωραϊστικός - Εκπολιτιστικός Σύλλογος του Ζούμπε-

ρι καλεί τα μέλη του σε ΕΚΛΟΓΕΣ την Κυριακή 5 Σε-

πτεμβρίου 2010 και ώρες από 8πμ έως 6μμ στην έδρα

του Συλλόγου Ποσειδώνος 93

Αιτήσεις υποψηφιοτήτων παραδίδονται στην Εφορευτική

Επιτροπή έως την Πέμπτη 2/9/2010 στις 8μμ

Η ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αγαπητός Νικόλαος                     6934934615

Αναγνωστόπουλος Διονύσιος     6944836462

Τόγιας Ιωάννης                              6932562249

Μετά το “ντόρο” που δημιουργήθηκε, για τις εργα-

σίες που γίνονται πάνω στην Πάρνηθα (στο Καζίνο),

για κατασκευή βιολογικού σταθμού αποβλήτων, ότι

οι εργασίες αυτές γίνονται πάνω στα καμμένα και

χωρίς άδεια, η η Νομαρχία Ανατολικής Αττικής -

όπως μας βεβαιώνει με δελτίο τύπου - εξέτασε όλα

τα στοιχεία που βρίσκονται στην αρμόδια Πολεοδο-

μική Υπηρεσία Αχαρνών και διαπιστώθηκε ότι η

άδεια 732/09 για «κατασκευή μονάδας επεξεργασία

υγρών αποβλήτων» εκδόθηκε, αφού προηγουμένως

υπήρξε σύμφωνη γνώμη του Δασαρχείου Πάρνη-

θας.

Συγκεκριμένα μετά την μεγάλη πυρκαγιά της 28ης

Ιουνίου 2007, η Πολεοδομική Υπηρεσία Αχαρνών

απηύθυνε, με το από 31 Ιουλίου 2007 έγγραφό της,

ερώτημα προς το Δασαρχείο Πάρνηθας για το αν

μπορεί να συνεχίσει να εξετάζει οικοδομικές άδειες

στις περιοχές οι οποίες εμπίπτουν στις διατάξεις

του άρθρου 3 του Νόμου 3139/2003 για το Καζίνο

Πάρνηθας.

Το Δασαρχείο Πάρνηθας με το από 27 Αυγούστου

2007 έγγραφό του γνωστοποίησε στην Πολεοδομι-

κή Υπηρεσία Αχαρνών ότι οι εκτάσεις στις περιοχές

Μαυροβούνι και Σανατόριο της Πάρνηθας που εμπί-

πτουν στο άρθρο 3 του Νόμου 3139/2003, βρίσκο-

νται σε νόμιμη αλλαγή χρήσης και δεν κηρύχτηκαν

αναδασωτέες ύστερα από την μεγάλη πυρκαγιά της

Πάρνηθας τον Ιούνιο του 2007. 

Με νόμιμη άδεια ο βιολογικός στο 

Καζίνο Πάρνηθας

Ανάπλαση και 
ανέγερση ΚΑΠΗ Ωρωπού

Υπεγράφη από τον Νομάρχη Λ. Κουρή η σύμβαση με την

ΑΛΦΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, ανάδοχο μετά από διαγωνισμό,

του έργου «Ανάπλαση και ανέγερση ΚΑΠΗ Ωρωπού (στα

διοικητικά όρια της πρώην Κοινότητας Ν. Παλατίων)».

Συγκεκριμένα προβλέπεται, με ήδη εγκριθείσα οικοδομική

άδεια, να γίνουν όλες οι απαιτούμενες αλλαγές για την

μετατροπή υφιστάμενου κτιρίου από κατοικία σε χώρο δη-

μιουργικής απασχόλησης ηλικιωμένων, την αλλαγή της

διαρρύθμισης αλλά και τη δόμηση των απαραίτητων επι-

πλέον χώρων.

Το διώροφο κτήριο μετά την ολοκλήρωσή του θα καλύπτει

συνολικά 500τ.μ.. και θα φιλοξενεί με άνεση στις σύγχρο-

νες εγκαταστάσεις του τα μέλη του ΚΑΠΗ τα οποία πα-

ράλληλα θα έχουν πρόσβαση σε αίθριο επιφάνειας 80 τ.μ.

Το έργο έχει προϋπολογισμό 1.322.090 € και θα καλυ-

φθεί κατά 70% από ίδιους πόρους της Νομαρχίας  και κα-

τά 30% από τον Δήμο Ωρωπού και προβλέπεται να ολο-

κληρωθεί σε 8 μήνες.

Εγκαιρη επέμβαση της 

Πυροσβεστικής έσωσε το Θυμάρι
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Για να μη τρέχετε εσείς!
Για οριστική διαγραφή & ανακύκλωση

Στις ολιγοήμερες διακοπές

του, τον Αύγουστο,  ο υπο-

ψήφιος Δήμαρχος Βούλας,

Βάρης, Βουλιαγμένης, Αγ-

γελος Αποστολάτος, βρέ-

θηκε στην Κεφαλλονιά, στα

“Apostolata Village”, όπου

και η καταγωγή του με όλη

την οικογένεια, όπου και

βάφτισαν την εγονή του,

κόρη του γυιού του Βαγγέ-

λη. Και το όνομα αυτής

Αθηνά.

Η μικρή Αθηνά είναι το τρί-

το εγγόνι του Αγγελου

Αποστολάτου, από τον γυιό

του Ευάγγελο.

«Σαρωνικός-Σύγχρονη Πόλη»

Ο Υποψήφιος Δήμαρχος Σαρωνικού Νίκος Π. Βολάκος

θα πραγματοποιήσει την πρώτη ανοιχτή ομιλία του στο

θέατρο της παραλίας

στην Π.Φώκαια, το

Σάββατο  4 Σεπτεμ-

βρίου και ώρα 8.30

μ.μ., με τις προτάσεις

της «Σαρωνικός –Σύγ-
χρονη Πόλη» για το

νέο Δήμο Σαρωνικού.

Περιμένουμε τις ιδέ-

ες, προβληματισμούς

και απόψεις σας στην

ΑΝΟΙΧΤΗ ΓΡΑΜΜΗ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ, στον

αριθμό: 22910-23245

ή με email:  

nvolakos@otenet.gr ή ηλεκτρονικά  στο site

www.polisonline.gr ή στο blog:  

polisonline.wordpress.com

Σας περιμένουμε  για να προχωρήσουμε μαζί, επειδή

δεν είμαστε όλοι ίδιοι.

Ήρθε  η ώρα να κάνουμε το όνειρο, σχέδιο για το αύριο!

Την αυγουστιάτικη πανσέληνο, διάλεξαν οι εργαζόμενοι στο ΠΙΚΠΑ Βούλας μα-

ζί με τα παιδιά για να απολαύσουν μια όμορφη βραδιά μπροστά στη θάλασσα.

Η ζωντανή ορχήστρα, με κουρντισμένα τα όργανα περίμενε την έναρξη πάνω

στη χλόη, στον αύλειο χώρο του ΠΙΚΠΑ.

Ολα τα παιδιά χαρούμενα για

το νυχτερινό κέφι. Ενας μεγά-

λος μπουφές έτοιμος και οι επι-

σκέπτες αρκετοί.

Διακρίναμε τον υποψήφιο Δή-

μαρχο Γρ. Κωνσταντέλλο, τον

Αντιδήμαρχο Κ. Ανδριόπουλο,

τον δημοτικό σύμβουλο Δ. Κι-

ούκη.

Η πρόεδρος του ΠΙΚΠΑ κ. Χαλ-

βατζά, άνοιξε την εκδήλωση με

ένα καλωσόρισμα και η ορχή-

στρα ξεκίνησε.

‘’ΣΑΡΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ’’

Και επίσημα πλέον υποψήφιος στο Δήμο “Σαρωνι-

κού” (Καλύβια, Σαρωνίδα, Ανάβυσσος, Κουβαράς,

Παλ. Φώκαια), ο νυν

κοινοτάρχης του

Κουβαρά Σταμάτης

Γκίνης.

Ξεκίνησε ήδη την

προεκλογική του εκ-

στρατεία, με έντο-

νους ρυθμούς, αφού

έλαβε και το χρίσμα

της Νέας Δημοκρα-

τίας.

Ανακοίνωσε μάλιστα

και τον πρώτο υπο-

ψήφιο σύμβουλό του

από τα Καλύβια, το

νεαρό φοιτητή Γιάννη Μερκούρη, σπουδαστή στη

Σχολή Δημοσιογραφίας.

Να σημειώσουμε ότι ο Σταμάτης Γκίνης δεν έχει κα-

μία σχέση με τον πρ. υποψήφιο Δήμαρχο Καλυβίων

Χρήστο Γκίνη.

‘’Ζούμε μαζί στον

Δήμο ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ’’

Η Υποψήφια δήμαρχος του Δήμου Σαρωνικού,

Χριστίνα Χριστοφάκη καλεί σε εκδήλωση πα-

ρουσίασης των αρχών του συνδυασμού της

“Ζούμε μαζί στον Δήμο Σαρωνικού”, την Τετάρ-

τη 1η Σεπτεμβρίου στις 7.30 στο “Ανθέλεια”

(39χλμ. Αθηνών-Σουνίου, Λαγονήσι).

...Και το όνομα αυτής Αθηνά!

Ο Άγγελος Αποστολάτος με τη νεοφώτιστη εγγονή του Αθηνά
Αποστολάτου.

Ο Άγγελος Αποστολάτος με  τα

τρία εγγόνια του Άγγελο, Γιώρ-

γο και Άννα Αποστολάτου.

Ο Άγγελος Αποστολάτος με τον

εγγονό του Γιώργο, στην αγκα-

λιά του πατέρα του Ευάγγελου

Αποστολάτου, αρχιτέκτονα, τον

επιχειρηματία Κουγιουμτζόπου-

λο Πόλυ, τον Γενικό Αντιπρόσω-

πο της Fiat Δημητρίου Κωνστα-

ντίνο και τον ποδοσφαιριστή

του Ολυμπιακού, Predrag

Georgevitch.

Πανσέληνος στο 
ΠΙΚΠΑ Βούλας

|Τα παιδιά απόλαυσαν τους μεζέδες και τραγούδησαν χορεύοντας ακόμη και πάνω
στα καρότσια τα τραγούδια της ορχήστρας.
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Ο Κοινωνικός Ξενώνας Ενηλίκων του Δήμου Βουλιαγ-

μένης εγκαινίασε τις ανακαινισμένες εγκαταστάσεις

του  την Τρίτη, 24 Αυγούστου, σε μια πανηγυρική ατμό-

σφαιρα. 

Ο Ξενώνας ανακαινίστηκε και εξοπλίστηκε, εκ νέου, με

δωρεά από το Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος*», στο πλαί-

σιο δράσης  του για την ενίσχυση των μη προνομιού-

χων πληθυσμών και την προσφορά στην κοινωνική πρό-

νοια.

Μετά από μια ολιγόλογη εισαγωγή, την κορδέλα έκο-

ψαν ο πρόεδρος του Ιδρύματος “Σταύρος Νιάρχος”,

Ανδρέας Δρακόπουλος και ο Δήμαρχος Γρηγόρης Κα-

σιδόκωστας. Στη συνέχεια ξεναγήθηκαν στο χώρο  με

τη συνοδεία του Δημάρχου και του δημοτικού συμβού-

λου Παναγιώτη Κουλουβάρη, που ήταν εκείνος που

έφερε τη δωρεά του Ιδρύματος, αλλά και παρακολού-

θησε όλες τις εργασίες, με συζητήσεις και κόντρες μέ-

σα στο Δημοτικό Συμβούλιο, προκειμένου να προσπε-

ράσει τυπικά εμπόδια για να προχωρήσουν.

Αξιοσημείωτο είναι ότι δεν παρέστη κανένας εκπρόσω-

πος ούτε του Υπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας, ούτε

άλλων φορέων που εκλήθησαν, όπως μας διαβεβαίω-

σαν οι αρμόδιοι.

Από τη Νομαρχία παρευρέθη η νομαρχιακή σύμβουλος

Μαίρη Φουρναράκη. Από το Δήμο παρευρέθη ο Αντιδή-

μαρχος Παν. Σκουζής, οι δημοτικοί σύμβουλοι Μαρία

Σίνα,  Ελ. Σκουλάξενου και ο δημοτικός σύμβουλος

Ντίνος Καραγεώργος της μειοψηφίας.

Ο Κοινωνικός Ξενώνας Ενηλίκων του Δήμου Βουλιαγ-

μένης, είναι δωρεά της αείμνηστης Γεωργίας Καρατζά

και ανήκει στο Δήμο. Ιδρύθηκε το 1986, με σκοπό την

παροχή ηθικής στήριξης, στέγης και σίτισης σε άτομα

τα οποία δεν είναι σε θέση να παραμείνουν στο σπίτι

τους, για οιονδήποτε λόγο.  

Τη λειτουργία του όμως έχει αναλάβει το Υπουργείο

Κοινωνικής Πρόνοιας. Είναι σε θέση να προσφέρει

στους φιλοξενούμενούς τους συνθήκες διαβίωσης

υψηλού επιπέδου, συνεισφέροντας στη βελτίωση της

δύσκολης καθημερινότητάς τους. Εχει δυνατότητα φι-

λοξενίας 38, αυτοεξυπηρετούμενων, ενηλίκων. 

Αποστολή του Ξενώνα είναι να βοηθήσει ανθρώπους,

οι οποίοι βρίσκονται σε παραγωγική ηλικία, να επανε-

νταχθούν στην κοινωνία το συντομότερο δυνατόν, κα-

θώς και να υποστηρίξει ηλικιωμένους ή άτομα με κλο-

νισμένη υγεία, ώστε να ενταχθούν κατά τρόπο ομαλό

σε ειδικευμένα κέντρα φροντίδας. Από την έναρξη της

λειτουργίας του, έχει φιλοξενήσει περισσότερους από

2.000 ανθρώπους, πολλοί εκ των οποίων ήταν άστεγοι,

άνεργοι, χρήστες ναρκωτικών στη φάση της αποτοξί-

νωσης, καρκινοπαθείς και κακοποιημένες γυναίκες.

――――――
* Το Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» (www.SNF.org) είναι διεθνής κοινω-

φελής οργανισμός, που πραγματοποιεί δωρεές στους τομείς της τέ-

χνης και του πολιτισμού, της παιδείας, της υγείας και της κοινωνικής

πρόνοιας. Οι δραστηριότητες του Ιδρύματος έχουν οικουμενικό χα-

ρακτήρα, με έμφαση στην υποστήριξη δράσεων ελληνικού ενδιαφέ-

ροντος. Το Ίδρυμα ενισχύει με δωρεές οργανισμούς που επιδεικνύ-

ουν αποτελεσματική διοίκηση και σωστή διαχείριση και, συγχρόνως,

διαθέτουν τη δυναμική να επιφέρουν αισθητές και διαχρονικές τομές

στον χώρο τους. 

Χώρος υποδοχής πολλών αστέρων 

ο Ξενώνας Βουλιαγμένης 

μετά την ανακαίνισή του
Μια  δωρεά του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος»

Ο Ανδρέας Δρακόπουλος κόβει την κορδέλα του Ξενώντα, ενώ
δεξιά του βρίσκεται ο δημοτικός σύμβουλος Παν. Κουλουβάρης,
που παρακολουθούσε το έργο όλο αυτό τον καιρό και αριστερά
του ο Δήμαρχος Γρ. Κασιδόκωστας.

Ξενοδοχειακό το περιβάλλον σε όλους τους εσωτερικούς χώ-
ρους.

Ο Παν. Κουλουβάρης ενώ τους ξεγανεί στους χώρους.

Στο μπουφέ, δήμαρχος και δημοτικοί σύμβουλο: Ελ. Σκουλάξενου,
Μαρία Σίνα και η νομαρχιακή σύμβουλος Μαρία Φουρναρακη.
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Προς εφημερίδα «Μιτος»

Αγαπητή  Εκδότρια

Σας έχω ήδη στείλει απολογητική  επιστολή με αίτηση συγ-

γνώμης, διότι εκ παρεξηγήσεως εθεώρησα ότι η δημοσίευση

των ονομάτων των υποψηφίων έγινε καθαρά εκ του προχεί-

ρου. Επρεπε να φαντασθώ βεβαίως ότι πίσω της κρυβόταν ο

κ. Ανδρέας Κάσδαγλης, και έπρεπε λογικά να ψάξω αυτόν και

να ζητήσω εξηγήσεις, αφού ούτε είχαμε μιλήσει προηγουμέ-

νως ούτε  είχα δεχθεί  a priori, το οτιδήποτε!

Αυτός είναι κι ένας από τους λόγους που δεν θα είμαι τελικά

υποψήφια με τον συνδυασμό του! Σήμερα, πήρα το φύλλο

σας της 1ης Αυγούστου και διεπίστωσα ότι, χωρίς να το θέ-

λετε, μου κάνετε διαφήμηση· (δεν έχει σημασία αρνητική ή

θετική). Σας ευχαριστώ λοιπόν, αλλά ειλικρινά δεν μου

χρειάζεται. Είμαι μεν Δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω και Νομι-

κός, αλλά εδώ και κάποια χρόνια δεν ασκώ το επαγγέλμα,

από την άσκηση του οποίου παραιτήθηκα αηδιασμένη από το

δημοτικό κατεστημένο, το οποίο σε συνεργασία νομαρχίας

και κάποιου δημοτικού συμβούλου, θεώρησε καλό να διορίσει

στη μοναδική τότε θέση του έμμισθου δικηγόρου του Δήμου

Βούλας, κάποιο άτομο, άπειρο, που επί τρία και πλέον χρόνια

ασκείτο δίπλα μου, στη Νομική Υπηρεσία του Δήμου! Και που

ήλθε εκεί, επειδή ήταν γιός δημοτικού συμβούλου της πλειο-

ψηφίας, πλέον του γεγονότος ότι ήταν άτομο με ειδικές ανά-

γκες και δεν μπορούσε εκ των πραγμάτων να παραστεί σε κα-

νένα δικαστήριο! Ο διορισμός έγινε με απλή απόφαση του δη-

μοτικού συμβουλίου, χωρίς νόμιμη προκήρυξη της θέσης και

την τήρηση της νόμιμης προδικασίας. Και που φυσικά θα

έπρεπε επιπλέον να τηρηθούν και οι διατάξεις του τότε Νό-

μου για την πρόσληψη  ατόμων με ειδικές ανάγκες (προκή-

ρυξη και πρόσκληση και παρουσία κι άλλων ατόμων με συνα-

φή προβλήματα), πράγμα που δεν έγινε ποτέ! Κι αυτή η κα-

ταφανέστατα παράνομη απόφαση έγινε δεκτή κι από την Νο-

μαρχία, λόγω προσωπικών γνωριμιών και διαπλοκής του συ-

γκεκριμμένου δημοτικού συμβούλου. (Επί του προκειμένου

και για το αληθές των ισχυρισμών μου προκαλώ, να γνωστο-

ποιηθεί ο τρόπος διορισμού του συγκεκριμμένου δικηγόρου) -

(Ονόματα στην διάθεσή σας!)

Δεν προκηρύχθηκε η θέση ως ώφειλε ο Δήμος να κάνει, δεν

ήλθαν άλλοι δικηγόροι, δεν ήλθαν άλλα άτομα με ειδικές

ανάγκες για να λάβουν μέρος και να αναμετρηθούν, ανάλογα

με τα προσόντα τους! Και φυσικά δεν μπόρεσα να συμμετά-

σχω ούτε κι εγώ, που επί εννέα συναπτά έτη, βρισκόμουν με

υλική και συνεχή παρουσία στη Νομική Υπηρεσία του Δήμου,

ως προϊσταμένη. Και φυσικά έκανα καθημερινώς κι όλα τα δι-

καστήρια, όσα ήταν προγραμματισμένα να γίνουν, είτε στην

Αθήνα είτε στον Πειραιά, από τα απλά δικαστήρια μέχρι τον

Αρειο Πάγο και το Συμβούλιο της Επικρατείας! Και βέβαια

πληρωνόμουν με τα ελάχιστα που προέβλεπε ο Νόμος! Το

έκανα με αγάπη και με την ελπίδα ότι λόγω της πείρας μου,

της αφοσίωσης και της τιμιότητάς μου, και φυσικά και λόγω

της εντοπιότητός μου, εάν θα προεκηρύσσετο η θέση του έμ-

μισθου Δικηγόρου, θα μπορούσα να διαγωνισθώ ανοικτά και

γενναία με όλους όσους θα συμμετείχαν για την επιλογή του

πλέον κατάλληλου για την θέση!

Ομως τα πράγματα δεν έγιναν έτσι! Η επιλογή έγινε καθαρά

οικογενειακή υπόθεση ορισμένων, εκμεταλλευόμενοι την

όποια σωματική τους αναπηρία.

Και φυσικά προσέφυγα στο Συμβούλιο της Επικρατείας, αλ-

λά, (εδώ είναι  το παράλογο), επειδή δεν είχα λάβει μέρος

στην επιλογή δεν μπορούσε το δικαστήριο να επιληφθεί, διό-

τι δεν φαινόμουν πουθενά, ως συνυποψήφια! Και μάλλον πή-

γαινε στο να απορρίψει την αίτησή μου. Αυτός ήταν κι ο λό-

γος που δεν προχώρησα στη συζήτηση και αηδιασμένη, γενι-

κώς μετά και από κάποιες άλλες συμπεριφορές, παραιτήθηκα

από το να ασκώ την Δικηγορία! Σε ποιό σύστημα και για ποιό

λόγο  άλλωστε!

Ειλικρινά τα είχα ξεχάσει ενσυνείδητα. Γιατί είμαι από τους

ανθρώπους που κοιτώ μπροστά και σβήνω από την μνήμη μου

γεγονότα, που με πλήγωσαν! Και ανθρώπους! 

Ομως η όλη αυτή κατάσταση με το θέμα της υποψηφιότητάς

μου, μ' έκανε να θυμηθώ ότι, ο κατά τα φαινόμενα φιλικός μ'

εμένα κος Κάσδαγλης, ήταν κι αυτός ένας από αυτούς που

ψήφισαν την παράνομη δημοτική απόφαση και δεν είχε το

θάρρος να πεί όχι, με δεδομένη την αδικία που διαδραματιζό-

ταν  τότε. Θυμήθηκα και αηδίασα ξανά!

Αυτός είναι ό άλλος λόγος που δεν θα συμμετάσχω σε κανέ-

να σχήμα διάδοχο της παρούσας δημοτικής αρχής, είτε με

τον κ. Κάσδαγλη είτε με άλλον. Και άν θέλετε να μάθετε για

τα δικαστήρια που έχω κερδίσει τουλάχιστον στον α´βαθμό

δικαιοδοσίας, που χειρίσθηκα εγώ, επί δημαρχίας του ικανό-

τατου Αγγελου Αποστολάτου ρωτήστε να μάθετε στην Νομι-

κή Υπηρεσία. 

― Ρωτήστε για το ΟΤ. 153 Καλαμπόκα, ρωτήστε για το Γη-

ροκομείο Διαμαντόπουλου, 

ρωτήστε για το Αστυνομικό Τμήμα Βούλας,

ρωτήστε για το Ασκληπιείο,

ρωτήστε για την Μετοχική Εταιρεία,

ρωτήστε για τον ΣΑΑΚ,

ρωτήστε για τον Μ. Τσαγκαράκη (Rive),

ρωτήστε για το PALMIER! 

Αν τώρα στο στον β´βαθμό, εφετεία κ.λπ., που έγινε χειρι-

σμός τους από τον νέο δήμαρχο και τους δικηγόρους του

αφέθηκαν στη τύχη τους και χάθηκαν ρωτήστε αυτούς!

Ισως τότε σας διαφωτίσουν γιατί δεν κέρδισαν καμμία δίκη,

αφού τα εφετεία κρίνουν οριστικώς τις υποθέσεις!

Ολα αυτά τα χρόνια κράτησα σιωπή, γιατί δεν ήθελα να ερ-

μηνευθεί από κανένα διαφορετικά ή όποια μου δημοσίευση ή

ανακοίνωση, ή αντίδραση. Ομως καιρός είναι πιά να γίνουν

γνωστά!

Δεν είχα πρόθεση να σας φάω τον χρόνο σας, ούτε τον χώ-

ρο της εφημερίδας σας. Ειλικρινά δεν έχω τίποτε προσωπικό

μαζί σας και δεν έχω πρόθεση αντιδικίας, ούτε είχα πρόθεση

να επανέλθω! Εγινε ένα λάθος, επανόρθωσα, τέλος!

Η χλεύη σας όμως και η ειρωνία, με ανάγκασε να το κάνω!

Κυρία Εκδότρια, κρατήστε τις απειλές για μαύρισμά μου στις

δημοτικές εκλογές για άλλους. Δεν έχω να κρύψω τίποτε και

δεν φοβάμαι κανέναν. Ούτε ψάχνω πελάτες για το γραφείο

μου. Δεν έχω γραφείο! Ούτε και με ενδιαφέρουν οι όποιες

δημόσιες σχέσεις. Δεν ψάχνω για τίποτε και για κανέναν! Και

σύζυγο έχω! Και φίλους και γνωστούς! Δεν χρειάζομαι καμ-

μιά νέα φωτογραφία! Ξέρουν πολύ καλά ποιά είμαι! Εσείς

ίσως που δεν με ξέρατε, γιατί είστε πολύ καινούργια στην πε-

ριοχή (άκουσα μόλις δύο χρόνια) με μάθατε! Και βεβαίως, αν

θα το έκανα να κατεβώ υποψηφία, θα το έκανα μόνο και μό-

νο για να αγωνισθώ αληθινά όμως, για την πόλη που μένω!

Και αυτό ίσως είναι το μόνο μου ενδιαφέρον! 

Σας ευχαριστώ!

Κύριε Διευθυντά

Παρακολουθώ την εφημερίδα σας γιά τά

νέα της περιοχής πού μαζί με τή συζυγο

μου επιλέξαμε για τη διαμονή μας, αφήνο-

ντας πίσω μας  τήν Αθήνα. Μιά απόφαση

που αποδεικτηκε κάπως βιαστική γιατί δέν

είχαμε υπολογίσει παρατράγουδα της πε-

ριοχής σημαντικά καί ασήμαντα. Στοιχειώ-

δεις παραλείψεις των Δημοτικών καί άλ-

λων  Αρχών αποδεικνύοντας ότι το 'ωχ

αδελφέ' στή χώρα μας ζεί και βασιλεύει

όταν με απλές διαδικασίες πολλά από αυ-

τά μπορούν να εκλείψουν.  Είχαμε πιστέ-

ψει ότι θά ζούσαμε σέ μιά αναπτυσσόμενη,

ήσυχη, οργανωμένη περιοχή, σαφώς όχι

στήν τελειότητα όχι όμως κάτω από αδι-

καιολόγητες όσο και ανεξήγητες καταστά-

σεις που θυμίζουν τριτοκοσμικό χώρο.

Αυτό μας οδήγησε να έχουμε πλέον τήν

πρόθεση να εγκαταλείψουμε την περιοχή

που μέ τόση χαρά είχαμε μόλις πέρυσι επι-

λέξει. Ελπιζω καί θα εκτιμήσω να φιλοξε-

νήσετε τά σχόλια μου που απευθύνονται

πρός τις δημοτικές καί άλλες αρχές του

Κορωπίου μέ τήν ελπίδα ότι ενδεχομένως

κάτι θετικό μπορεί να προκύψει.

Η περιοχή  που περιγράφεται σαν ΓΥΦΤΙ-

ΣΤΑΝ, μια περιβαλλοντολική εξαθλίωση

ντροπής και εξευτελισμού που θυμίζει θλι-

βερό προσφυγικό καταυλισμό μέ τα ζου-

μιά, ακαθαρσίες, λύματα  καί άλλες δυσω-

δίες να καλύπτουνε  συνεχώς το δρόμο λί-

γα μόλις χλμ απο το μεγαλύτερο αεροδρό-

μιο της Ελλάδας. Φιλους απο το αεροδρό-

μιο ντρεπόμαστε  να τούς περάσουμε από

αυτη την εξαθλιωση, από ένα χώρο όπου

νύχτα είναι λίγο δύσκολο να περάσεις - λέ-

τε και βρισκόμαστε κάπου στο Αφγανιστάν

-  ενώ πολλές βραδυές με τά μεγάφωνα

τους να ακούγονται μέχρι τη Βούλα χωρίς

να καίγεται το αυτί κανενός, όχι μόνο απο

τή μεταμεσονύχτια ηχορύπανση αλλά και

απο μπαλωθιές.. Τόση πια ασυδοσία, τόση

ανοχή, τόση αδιαφορία λέτε καί μιλάμε γιά

κράτος εν κράτει.

Δέν γνώριζα ότι το Κορωπί είναι αποικία

τού Πακιστάν καί χωρίς διάθεση γιά ρατσι-

σμό δέν νομίζω να είναι ορθό ό κάθε αλλο-

δαπός (ή Έλληνας) νά κινείται επί της Ζα-

λόγγου με μοτοσακό χωρίς πινακίδες, φώ-

τα πορείας, οπωσδήποτε χωρίς ασφάλεια,

χωρίς διπλωμα, χωρίς σιγαστήρα -  εξά-

τμιση για να ακούγεται μέχρι το Μαρκό-

πουλο μέ άμεσο κίνδυνο γιά τα παιδιά μας.

Δέχομαι ότι ο νόμος δέν υπάρχει γιά τούς

γυφτους, να τώρα που δέν υπάρχει καί για

τούς αλλοδαπούς.
Συνέχεια στη σελ. 16

ο ι  α ν α γ ν ώ σ τ ε ς  γ ρ ά φ ο υ ν

...Θυμήθηκα και αηδίασα ξανά!
Δεν θα είμαι υποψήφια με τον συνδυασμό του Ανδρέα Κάσδαγλη

Από την αρθρογράφο και συνεργάτιδα της εφημερίδας μας Γεωργία Γρηγοροπούλου-Μουγιάκου, (νομικό και

πρ. Νομικό σύμβουλο & Δικηγόρο του Δήμου Βούλα) μας κοινοποιήθηκε επιστολή, την οποία αποστέλλει

προς την/τον εκδότη τοπικης εφημερίδας,  με την παράκληση της δημοσίευσης.

Στην επιστολή γίνονται αναφορές σε μια χρονική περίοδο του Δήμου Βούλας, και ρίχνει φως σε κάποια προ-

βλήματα της πόλης, που παραμένουν άλυτα ή χάθηκαν για το Δήμο, ίσως από κακούς χειρισμούς.

Από αναγνώστη που μας ενεχείρισε τα στοιχεία του, θέλει όμως να κρατήσει
την ανωνυμία του, πήραμε την παρακάτω ενδιαφέρουσα επιστολή, που αφορά
την πόλη του Κορωπιού. Θίγει τα κακώς κείμενα, άλλα σωστά και άλλα μοιραία...
Μια πόλη που επέλεξε να ζήσει ο αναγνώστης, αλλά...

“Προς τις δημοτικές και άλλες αρχές του Κορωπίου”
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ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ. Ανασυγκρότηση λειτουργίας του

δήμου και αλλαγή νοοτροπίας για την επίλυση χρονιζόντων

προβλημάτων. 

ΥΓΕΙΑ. Περισσότερη έμφαση στην υγεία, στην κοινωνική

στήριξη πολιτών  και στην αντιμετώπιση προβλημάτων νεο-

λαίας.  

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ, ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ. Μία Βούλα

πιο καθαρή, πιο όμορφη  από αυτή που είναι σήμερα. Ανα-

κύκλωση με σύγχρονα συστήματα διαχείρισης. Η καθαριό-

τητα είναι δείγμα υγείας και πολιτισμού. Αναβάθμιση παρα-

λίας, βουνού και του φυσικού και δομημένου  περιβάλλο-

ντος.    

ΣΥΓΧΡΟΝΗ  ΠΑΙΔΕΙΑ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ. Να χτίσουμε την ανά-

πτυξη της Βούλας σε νέες βάσεις με επίκεντρο την παιδεία

και την επιτυχημένη ανταγωνιστικότητα Η Βούλα είναι δυ-

νατή όταν επενδύει στη παιδεία και βάζει τον πήχη ψηλά να

πετύχει στόχους. Το πρόβλημα της σχολικής στέγης είναι

ήδη υπαρκτό.  Η Βούλα με 45.000 κατοίκους έχει μόνο 2 Γυ-

μνάσια και Λύκεια!  

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ. Υπάρχει έλλειψη δημοτικών

χώρων για αθλητικές δραστηριότητες. Να γίνουν κολυμβη-

τήριο και γήπεδα τένις στη  Β΄ πλαζ. Ένα καλύτερο κτίριο

για την επιτραπέζια αντισφαίριση (πινγκ-πονγκ) και περισ-

σότερα γήπεδα τένις. Επί 25 χρόνια υπάρχει μόνο ένα γή-

πεδο τένις. Έτσι οι δημότες (παιδιά και ενήλικοι) αναγκάζο-

νται να καταφεύγουν στους όμορους δήμους όπου υπάρχει

κολυμβητήριο και περισσότερα γήπεδα τένις (δημοτικά και

ιδιωτικά) από ό,τι στη  Βούλα. Το κολυμβητήριο το γήπεδο

τένις και το parking αποτελούν εδώ και πολλά χρόνια πεδίο

έντονης αντιπαράθεσης με στοιχεία παραπληροφόρησης.  

ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ. Πρέπει κάποτε να δούμε μια νοι-

κοκυρεμένη βιβλιοθήκη διότι η υπάρχουσα ευρίσκεται σε

αθλία κατάσταση. Να αποκτήσουμε επιτέλους μια βιβλιοθή-

κη ευρωπαϊκού τύπου και όχι όπως είναι μέχρι σήμερα δίπλα

στις τουαλέτες με πεταμένα βιβλία δεξιά και αριστερά, ενώ

τα εργαστήρια τέχνης, -που θα έπρεπε και αυτά να έχουν

τον δικό τους χώρο-, συστεγάζονται στο ίδιο τραπέζι της βι-

βλιοθήκης... φύρδην–μίγδην! Το βιβλίο είναι το πολυτιμότε-

ρο δώρο, είναι η τέχνη της σκέψης, είναι ζωή όπως και η

ζωή είναι ένα βιβλίο.   

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ. Καλύτερη οργάνωση και επέκταση δημο-

τικής συγκοινωνίας με Mini Bus για όλες τις συνοικίες.

Επέμβαση τροχαίας για την ηχορύπανση στη λεωφόρο Βου-

λιαγμένης  στο ύψος  της γέφυρας εκεί όπου γίνονται «αγώ-

νες ταχύτητας» από μηχανόβιους. Οι κάτοικοι και οι ασκού-

μενοι στο κλειστό γυμναστήριο κάτω από τη γέφυρα έχουν

διαμαρτυρηθεί προς κάθε κατεύθυνση, αλλά τα  παράπονα

τους κάθε φορά πάνε στον κάλαθο αχρήστων.  

ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Κάποτε

πρέπει να γίνει μία γέφυρα στη παραλιακή λεωφόρο να ενώ-

νει τη Βούλα με την παραλία. Αυτό το έργο φαίνεται όνειρο

θερινής νυκτός! Και όμως θα ανακουφίσει τους κατοίκους

αφού θα  σταματήσουν και τα ατυχήματα στη λεωφόρο. Ένα

υπόγειο δημοτικό parking σε κεντρικό σημείο της Βούλας θα

βοηθήσει την αποσυμφόρηση της κεντρικής πλατείας της

Βούλας. Οι δρόμοι τα πεζοδρόμια ο φωτισμός το οικιστικό

περιβάλλον, χρειάζονται επισκευές και φροντίδα όπως και

οι αρχαιολογικοί χώροι θέλουν προστασία. Ακόμη  να γί-

νουν, διάδρομοι για περίπατο και ποδηλατοδρόμιο. Όχι στις

αυθαίρετες κεραίες κινητής τηλεφωνίας. Στη κεντρική πλα-

τεία Βούλας (Ιμια) η στάθμευση να είναι δωρεάν για  1 ώρα

και με ειδικό χώρο για μηχανές και ποδήλατα και οχι μόνο

για 20΄ λεπτά όπως είναι σήμερα.   

ΑΝΑΠΛΑΣΗ  ΠΑΡΑΛΙΑΣ  (Β΄ Πλαζ Αλιπέδου) και CAMPING

Βούλας. H B΄πλαζ και το camping για πολλά χρόνια ευρί-

σκονται σε κατάσταση εξαθλίωσης. Να δοθεί ένα τέλος στη

σκανδαλώδη συμφωνία με την παράταση μίσθωσης στις

“Απολλώνιες ακτές’’ και το πρόβλημα παραχώρησης διαχεί-

ρισης του Camping στο δήμο από την εκμισθώτρια εταιρεία

ΕΤΑ ΑΕ  (Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα). Να γίνει επέκταση

διαδρόμων για περίπατο κατά μήκος της παραλίας. Ο αιγια-

λός και η παραλία είναι δημόσιο αγαθό. Ένα δώρο της φύ-

σης που ανήκει σε όλους μας. Θέλουμε σωστή διαχείριση

των ακτών και πάταξη της κερδοσκοπικής εκμετάλλευσης

από μεγάλα και μικρά συμφέροντα. 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΚΑΙ ΘΕΑΤΡΟ. Να γίνουν

κινηματογράφος και θέατρο,  χειμώνα-καλοκαίρι. Είναι θέμα

πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΧΟΡΟΥ, ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ, ΣΚΑΚΙ, ΧΟΡΩΔΙΑ. (κα)

Αναβάθμιση όλων των ειδών μαθημάτων (Χορού, Κομπιού-

τερ, Σκάκι, Χορωδία, Εργαστήρια τέχνης) και να είναι δωρε-

άν για δημότες Βούλας. 

ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ. Βελτίωση των συν-

θηκών λειτουργίας του νοσοκομείου και νέα σύγχρονα κτί-

ρια με αύξηση των κλινών σε 800. Νοικοκύρεμα του υπαί-

θριου χώρου, και διασφάλιση δημοσίου χαρακτήρα. (δημό-

σιο νοσοκομείο).  

ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ. Να παραχωρηθεί η έκταση στο δήμο με

υπουργική απόφαση του υπουργείου οικονομικών, που κα-

θυστερεί εδώ και 12 χρόνια! Ίδρυση, διαχείριση και λειτουρ-

γία του ΄΄Διαμαντοπούλειου Γηροκομείου΄΄ για πρόνοια και

περίθαλψη, σύμφωνα με τη διαθήκη του ευεργέτη Διαμα-

ντόπουλου.  

ΚΑΠΗ. Χρειάζεται ένας σύγχρονος χώρος (και όχι μόνο το

καφενείο) για διάφορες εκδηλώσεις της αδικημένης 3ης

ηλικίας! Το «καφενείο» είναι το σημείο αναφοράς της τρίτης

ηλικίας όπου συχνάζει και είναι ο θαμώνας ως προέκταση

του σπιτιού. Είναι το κύτταρο της κοινωνίας που συναντάς

στο δημόσιο αυτό χώρο της πνευματικής ζύμωσης με

ανταλλαγή πληροφοριών. Εκεί σκέπτονται αυτοί που έφθα-

σαν στην Ιθάκη και είναι γεμάτοι εμπειρίες και μόνο ο Πλά-

των λείπει. Ο Καβάφης έχει αρκετά ποιήματα που εξελίσσο-

νται σε καφενεία.  

ΝΕΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ. Τεχνική βελτίωση σχολείων. Βρε-

φονηπιακός σταθμός με σωστή λειτουργία για παιδιά με ει-

δικές ανάγκες. Παιδικές χαρές με κατάλληλα μέτρα προ-

στασίας. Ανακαίνιση και εκσυγχρονισμό της εγκαταλελειμ-

μένης μοναδικής παραλίας για ΑΜΕΑ (πρώην ΠΙΚΠΑ Βού-

λας).

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ. Μελέτη και αναθεώρηση για ένα πλήρες

ΓΠΣ (Γενικό  πολεοδομικό σχέδιο). Αξιοποίηση ελεύθερων

χώρων, Διεύρυνση, Ανάλυση, Γενική πολεοδομική οργάνω-

ση, Θεσμικό πλαίσιο δόμησης, Πληθυσμιακή εκτίμηση και

πολεοδομικός ιστός που συνθέτουν τη φυσιογνωμία της

Βούλας. Επίσης η δασική έκταση των 124 στρεμμάτων στο

πανόραμα να παραμείνει δασικός πνεύμονας.   

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ. Να γίνει αναβάθμιση στο τομέα πυρα-

σφάλειας με σχέδια δράσης. Ο εξοπλισμός είναι ανεπαρ-

κής. Ένα κτίριο ως πυροσβεστικός σταθμός να στεγάσει το

πυροσβεστικό σώμα.

ΚΥΛΙΚΕΙΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ. Έλεος! Να γίνει έστω και λίγη

αναβάθμιση του κυλικείου από τον Σεβασμιώτατο της εκ-

κλησίας. Εδώ θα πρέπει να δούμε σοβαρά τον κίνδυνο που

διατρέχουμε πηγαίνοντας κάθε φορά προς το κοιμητήριο,

όταν η δεξιά πλευρά του δρόμου δεν έχει προστατευτικό κι-

γκλίδωμα και είμεθα εκτεθειμένοι να βρεθούμε στο κρημνό!

Και το παρελθόν μας θυμίζει... τέτοια ατυχήματα.

ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗ. Να γίνονται βραδινές περιπολίες στη πό-

λη ώστε να αισθάνεται ο πολίτης ασφαλής στη γειτονιά. Στη

περιοχή Βούλας υπάρχει μηδαμινή αστυνόμευση. Να βλέ-

πουμε πιο συχνά περιπολικό στο πανόραμα. Το πρόγραμμα

αστυνόμευσης και προστασίας της Βούλας σε βάθος χρό-

νου αποτελεί πλαίσιο αναφοράς για επιμέρους θέματα και η

εφαρμογή απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή. 

ΠΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ. Εξασφάλιση και αξιοποίηση

της δημοτικής περιουσίας και πόρων χρηματοδότησης. Ειδι-

κό επιστημονικό επιτελείο οικονομολόγων, να ερευνήσει σε

βάθος τη συμμετοχή και ένταξη του δήμου σε εθνικά και ευ-

ρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα. 

Τέλος, Θέλουμε να γίνουν έργα στο δήμο Βούλας χωρίς θο-

λές υποσχέσεις, νομενκλατούρες, φανφάρες και φιγούρες.

Μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν. Χρειαζόμαστε περισσότερη

ανθρωπιά, ένα χαμόγελο και αγάπη να ενώνει όλους τους

ενεργούς και χρήσιμους πολίτες με όραμα και νέα στρατη-

γική, ώστε τα πιο πάνω χρόνια προβλήματα να μπουν στη

τελική ευθεία. Για να αντιμετωπισθούν τα προβλήματα χρει-

άζεται νέος προσανατολισμός ώστε να ξαναβρούμε το χα-

μένο νήμα της σύγκλισης για την πρόοδο. Θα ήταν τεράστιο

λάθος εάν τα σημερινά προβλήματα τα αφήναμε να ανακό-

ψουν την πρόοδο της Βούλας. 

«Και έτσι αγαπητοί μου συμπολίτες, μην αναρωτιέστε τι
μπορεί.... η Βούλα να κάνει για σας, αλλά τι μπορείτε....
εσείς να κάνετε για τη Βούλα». JFK

Μπορεί κανείς να ξεγελάει έναν άνθρωπο συνέχεια, ή
όλους τους ανθρώπους τουλάχιστο μία φορά, αλλά ΠΟΤΕ
δεν μπορεί να ξεγελάσει ΟΛΟΥΣ  τους ανθρώπους ΠΑΝΤΟ-
ΤΕ! (Άβραάμ Λίνκολν -  Πρόεδρος ΗΠΑ) 

Τα 20 προβλήματα της Βούλας!
Γνωρίζω τα προβλήματα της Βούλας και για τη λύση τους θα
συμβάλλω και θα εργασθώ μαζί σας ώστε να ανταπεξέλθουμε
στις προσδοκίες των δημοτών. Το πραγματικό διακύβευμα δεν εί-
ναι να αλλάξει η πολιτική αλλά η διαχείριση των μεγάλων προ-
βλημάτων. Θα προωθήσω τα πιο κάτω 20 θέματα που θα είναι δε-
σμεύσεις για το κοινό μας μέλλον. 

του Αντώνη Αγιάμπαση  
Οικονομικού Αναλυτή

Υποψήφιου Δημοτικού Συμβούλου του συνδυασμού “Δ.Α.Δ.Α. με όραμα”
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Ισολογισμοί

Προσκλήσεις

Προκηρύξεις

Διαγωνισμοί

ΕΒΔΟΜΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΗΣ

Η Διεύθυνση Γεωργίας της Νομαρ-

χίας Ανατολικής Αττικής ανακοινώ-

νει ότι:

Στις 25-8-2010 αναρτήθηκαν

στον πίνακα ανακοινώσεων του

Δήμου Σπάτων ο πίνακας και το

διάγραμμα των δικαιούχων σύμ-

φωνα με την αριθ. 1770/2002

Απόφασης Υπουργού Γεωργίας,

για το διαθέσιμο τεμάχιο με

αριθμό 3166 (αγρόκτημα Βουρ-

βά). 

Τα στοιχεία αυτά θα παραμεί-

νουν αναρτημένα επί δίμηνο,

ήτοι την 25-10-2010.

Στο χρονικό αυτό διάστημα

μπορούν να υποβληθούν ενστά-

σεις για τυχόν λανθασμένες εγ-

γραφές. 

Πληροφορίες δίνονται από την

Διεύθυνση Γεωργίας της ΝΑΑΑ,

17ο χιλ. Λεωφ. Μαραθώνος,

Τ.Κ. 153 44 Παλλήνη, τηλ. 213

2005361.

Συνέχεια από τη σελ. 14

Εγκαταλελειμένα αυτοκί-

νητα μέ ή χωρίς πινακίδες

σχεδόν σέ καθε δρόμο. Λί-

γα μόλις μέτρα απο τό γρα-

φείο Δημοτικής Αστυνο-

μίας (Κονίτσης 5 καί 11)

αυτοκίνητα χωρίς πινακί-

δες, όπως καί σέ άλλες πε-

ριοχές του Κορωπίου.

Μπροστά στα μάτια τους εί-

ναι καί δεν τα βλέπουνε;;

ενω στόν ίδιο χώρο η ψη-

σταριά  τοποθετεί εμπόδια

στό δρόμο λέτε και ο δρό-

μος τους ανήκει. Αυτό στήν

είσοδο της Δημοτικής

Αστυνομίας όπως καί η κα-

τάληψη πεζοδρομίων στήν

ίδια πλατεία από τις ψηστα-

ριές μέ τά τραπέζια τους

(εχουνε μήπως αυτό το δι-

καίωμα;;) ενώ το βράδυ ο

δρόμος μετατρέπεται σέ

εστιατόριο μέ τραπεζά-

κια!!!! (απίστευτο καί όμως

γεγονός). 

Λίγα μέτρα πιο πανω, κατα-

στηματάρχης τοποθετει

εμπόδια στό δρόμο μήπως

σταθμεύσει καποιος άλλος.

Δικός του ο δρόμος όπως

καί της ψησταριάς !! Ολα

αυτά μπροστά στά μάτια

της Δημ. Αστυνομιας.

Η οδός Ζαλογγου - όπου

καί η κατοικία μας  χωρίς να

έχουνε δοθεί αριθμοί - ξεκι-

νά απο τη βόρεια πλευρά

σάν ..οδός  Χριστοδούλου,

(με ένα θαυμάσιο νεκροτα-

φείο αυτοκινήτων (χόρτα,

νεκροταφεία, γκαράζ,

σκουπίδια απ όλα έχει ο

μπαξές),  μετά γίνεται Ζα-

λόγγου, και μετά πάλι αλ-

λαζει όνομα καί γινεται

..Γεωργά !! Τρία ονόματα σε

ενα δρόμο!! Παγκόσμια

πρωτοτυπία. 

Στή δυτική πλευρά (η θέα

ντροπής απο το σπίτι μας)

θα δείτε ακόμα ένα  νεκρο-

ταφείο αυτοκινήτων γεμά-

το αρουραίους, φίδια  και

ποντίκια, κέντρο εκδηλώ-

σεων γιά μεταμεσονύχτιες

ηχορυπάνσεις πρόσθετο

στά μεγάφωνα του Γυφτι-

στάν,  θλιβερές προχειρο-

κατασκευές -παράγκες από

σκόρπιες λαμαρίνες ασυ-

νάρτητα τοποθετημένες

οσο και επικίνδυνες όταν

έχει δυνατό αέρα, βιοτε-

χνία  γιά βάρκες με χρήση

χημικών τα οποία εμείς

αναπνέουμε αλλά και απορ-

ροφούνται απο τα λαχανικά

στήν περιοχή. 

... ότι θέλει ο καθένας κανει

απο εξαθλιωμένες παρά-

γκες της ντροπής μεχρι

βιοτεχνίες, απο θορυβώ-

δεις εκδηλώσεις μέχρι νε-

κροταφείο αυτοκινήτων,

απο μπάζα μέχρι ξερα χόρ-

τα.. Ολα αυτά σέ μιά περιο-

χή που εμείς οι αξιολύπητοι

επιλέξαμε για να ζήσουμε

χωρίς να γνωριζουμε αυτή

τη θλιβερή πραγματικότη-

τα.   

Aπίστευτη σπατάλη ηλε-

κτρισμου για φωτισμό χω-

ραφιών  στό δρόμο προς τό

θέατρο του κ. Γεωργίτση

λέτε καί βρισκόμαστε σέ

κεντρική λεωφόρο των

Αθηνών. Αυτό τό φωτισμό

τον πληρώνουμε όλοι εμείς

για να φωτίσουμε τα χωρά-

φια στις ερημιές.

Θέλω να πιστευω ότι ίσως

είναι καιρός τοσο η Δημοτι-

κή Αρχή όσο καί ο Τύπος

της περιοχής να καθορί-

σουν σημείο / τρόπο καταγ-

γελιών για να μπορεί ο φο-

ρολογούμενος δημότης να

αναφέρει κάθε τι γιά να

εκλειψει επιτέλους αυτο τό

φαινόμενο σε κατοικημένες

περιοχες.

Τά σχόλια αυτά είναι καλο-

προαίρετα καί δέν έχουνε

προθεση αντιπαλότητος

αλλά επιτέλους δέν μπορεί

ο καθένας νά κάνει ό,τι θέ-

λει, ό,τι του γουστάρει ενώ

η θλιβερή κατάσταση μέ

παραγκοκτίσματα δέν είναι

ό,τι καλύτερο γιά μιά πόλη.

ο ι  α ν α γ ν ώ σ τ ε ς  γ ρ ά φ ο υ ν
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Αγαπητοί συμπολίτες, η Πατρίδα μας η Ελ-

λάδα ευρίσκεται υπό κατοχή. Με αύξουσα

επικινδυνότητα η κατοχή είναι οικονομική,

πολιτική, εθνική και πνευματική.

Οικονομική κατοχή από τα ξένα χρηματο-

πιστωτικά ιδρύματα, τις ντόπιες συντε-

χνίες, τον διεφθαρμένο συνδικαλισμό, τις

ΔΕΚΟ και τα διαπλεκόμενα συμφέροντα.

Πολιτική κατοχή από το κατ’ επίφαση δη-

μοκρατικό σύστημα που στην πράξη υπο-

θάλπει  μία ανεξέλεγκτη κομματική δικτα-

τορία με στρατιώτες της γραβάτας και του

λευκού πουκάμισου, υποστηριζόμενη από

τα επιστημονικώς καθοδηγούμενα μέσα

μαζικής επιρροής ΜΜΕ.

Εθνική κατοχή από νεοταξικούς εθνομη-

δενιστές, υπηρέτες της παγκοσμιοποίη-

σης,  που οδηγούν το έθνος - κράτος σε

αλλοτρίωση και σε συρρίκνωση.

Πνευματική κατοχή από αμοραλιστές, δια-

φθορείς της πνευματικής και ψυχικής υγεί-

ας των πολιτών, υποβαθμιστές της παιδεί-

ας, εκμαυλιστές της νεολαίας και αρνητές

κάθε φιλόπονης έννοιας αρετής.

Τα αίτια που μας οδήγησαν έως εδώ είναι

πολλά και κατά περίπτωση αν και έχουν

αναλυθεί σε λεπτομέρεια εντούτοις συ-

γκαλύπτονται από σύγχυση που δημιουρ-

γούν ο καταιγισμός με άσχετες πληροφο-

ρίες, οι ποικίλες υστερόβουλες αναλύσεις

και τα αντικρουόμενα συμπεράσματα εξε-

ταστικών δήθεν επιτροπών που η κάθε μία

παρουσιάζει διαφορετική άποψη για το ίδιο

θέμα.  

Τα γεγονότα ξεκίνησαν με τη μεταπολίτευ-

ση όταν πολλά αιτήματα για βελτίωση των

συνθηκών διαβίωσης, ελευθερίας, μόρφω-

σης και υπαρξιακής ολοκλήρωσης έγιναν

αντικείμενο εκμετάλλευσης, διαστρέβλω-

σης των εννοιών και μετατροπής τους σε

μηχανισμούς υποτέλειας και εξάρτησης.

Στην  οικονομία τα αιτήματα βελτίωσης του

επιπέδου ζωής δεν ικανοποιήθηκαν από

την οικονομική ανάπτυξη σαν αποτέλεσμα

βελτίωσης της παραγωγικότητας αλλά κα-

λύφθηκαν από δανεισμό που σπαταλήθηκε

στην ικανοποίηση ξενόφερτων καταναλω-

τικών συνηθειών και τρόπων διαβίωσης

που προέβαλε το διεθνές εμπόριο και η πο-

λιτιστική προπαγάνδα. 

Συγχρόνως ξεκίνησε ένα σύστημα επιδο-

τήσεων χωρίς τον απαιτούμενο έλεγχο για

την επένδυση τους σε παραγωγικά συστή-

ματα. Τα κομματικά ρουσφέτια αύξησαν

υπέρμετρα τις προσλήψεις στον στενό και

ευρύτερο δημόσιο τομέα ενώ επινοήθηκαν

και επιβλήθηκαν δημοσιονομικές ανάγκες

που επιβαρυμένες από το τη διαπλοκή και

την κατάχρηση, αύξησαν τις δαπάνες σε

βαθμό μεγαλύτερο από αυτόν που δικαιο-

λογούσε η παραγωγικότητα της χώρας και

τα εξ αυτής έσοδα  του κράτους. Τουνα-

ντίον, η πραγματική οικονομία συρρικνώθη-

κε, ενώ πολλές παραγωγικές βιομηχανικές

μονάδες κοινωνικοποιήθηκαν με αποτέλε-

σμα να καταστούν ζημιογόνες υπό το βά-

ρος της κομματικής τους διαχείρισης και τη

λοιμική  των  συνδικαλιστικών αρπακτικών,

που υποστήριζαν τις κομματικές ή και

υστερόβουλες επιλογές σε βάρος των

ίδιων των επιχειρήσεων. 

Σε όλα αυτά να προσθέσουμε τις διάφορες

συντεχνιακές ομάδες που συντηρήθηκαν

με ευνοϊκές για αυτές συνθήκες αδειοδό-

τησης, λειτουργίας και φορολογικών ελα-

φρύνσεων εις βάρος των μισθωτών και συ-

νταξιούχων.

Όλα αυτά έγιναν δυνατά με πολιτικές απο-

φάσεις και νομοθετικές ρυθμίσεις που διέ-

λυσαν το κράτος και ενίσχυσαν τον κομμα-

τικό μηχανισμό. Εξαλείφθηκε κάθε έννοια

αξιοκρατίας, ενώ η εξάρτηση, το ρουσφέτι

και η συνδιαλλαγή έγιναν ο τρόπος επιβίω-

σης και κοινωνικής καταξίωσης. 

Η αρχοντιά του ελεύθερου παραγωγικού

πολίτη που δημιουργεί επ’ ωφελεία του

κοινωνικού συνόλου και καταξιώνεται μέσα

από αυτό αντικαταστάθηκε από τη μιζέρια

του διαπλεκόμενου, που όντας ανάξιος να

παράγει, επιβιώνει εκμυζώντας από το δη-

μόσιο τομέα και το κοινωνικό σύνολο.  Ο

αυθεντικός ζήλος για δημιουργία μετατρά-

πηκε σε δουλικά αιτήματα δικαιωμάτων,

πολλές φορές για πράγματα που δεν αντα-

ποκρίνονται σε αντίστοιχα προσόντα. 

Δυστυχώς το υπάρχον πολιτικό σύστημα

με τις επιπρόσθετες απαξιωτικές ρυθμί-

σεις του Συντάγματος, που επέβαλε ο κομ-

ματικός μηχανισμός επέτρεπε στην εκά-

στοτε εξουσία να επηρεάζει τους ελεγκτι-

κούς μηχανισμούς, ακόμη και αυτόν του

Προέδρου της Δημοκρατίας, μετατρέπο-

ντας το πολίτευμα από προεδρευομένη σε

πρωθυπουργική δημοκρατία. 

Η κομματική αντιπαράθεση δεν επέτρεψε

τη λήψη μέτρων για τη μακροπρόθεσμη

βιωσιμότητα των συστημάτων κοινωνικής

ασφάλισης και  υγείας, της παραγωγικότη-

τας του δημόσιου τομέα  και της εξασφάλι-

σης ενός λειτουργικού νομοθετικού πλαι-

σίου. Έπρεπε να έλθουν οι δανειστές μας

για να μας τα επιβάλλουν και μόνο τότε αρ-

χίσαμε να τα διαφημίζουμε σαν αναγκαία.

Τι ντροπή! 

Για κάθε υπόθεση υπάρχουν αντικρουόμε-

νοι νόμοι και νομοθετικές διατάξεις που

έχουν μετατρέψει το νόμο σε ιστό αρά-

χνης, που συγκρατεί μεν τα μικρά έντομα

αλλά διαπερνάται από τα μεγάλα, με απο-

τέλεσμα την διατάραξη του κοινού περί δι-

καιοσύνης αισθήματος. 

Λόγω της τραυματικής εμπειρίας της χού-

ντας ήταν εύκολο να υποβαθμισθεί η ηγε-

σία των Ενόπλων Δυνάμεων και να γίνει

έρμαιο στις εκάστοτε επιλογές  της  κομ-

ματικής εξουσίας. Το φιάσκο στα Ίμια, το

Μακεδονικό, οι απαιτήσεις των Τούρκων

στο Αιγαίο, το Κυπριακό, τα τεκταινόμενα

στη Θράκη  αλλά και το μεταναστευτικό

δείχνουν ότι ο ρόλος του Στρατού στις

εθνικές υποθέσεις και την κατάρτιση στρα-

τηγικών σχεδίων πέραν των καθαρά επιχει-

ρησιακών έχει έλθει σε δεύτερη μοίρα. Το

θυσιαστικό παράδειγμα των Ελλήνων αξιω-

ματικών αλλοιώθηκε  στα μάτια του έθνους

από τον πλουτισμό των πολιτικών που τους

έχουν υποσκελίσει. Η έννοια της πατρίδας

ως νοηματική προϋπόθεση υπαρξιακής

ολοκλήρωσης έχει μετατραπεί σε έννοια

συνόλου ανθρώπων με κοινά συμφέροντα

που μπορεί κανείς να την επιλέγει κατά το

δοκούν. Η ηγεσία μας , πιστή στο νεοφιλε-

λεύθερο δόγμα του εθνομηδενισμού, της

αυτοκατάργησής της και της δημιουργίας

μιας παγκόσμιας κυβέρνησης, οδηγεί το

έθνος - κράτος προς εξαφάνιση.

Η χειρότερη όμως μορφή κατοχής, που

απειλεί την υπαρξιακή μας συνείδηση,  θέ-

τει σε κίνδυνο τη βιωσιμότητά μας και αμ-

φισβητεί τη διατήρηση των χαρακτηριστι-

κών και των ιδιαιτεροτήτων του έθνους

και της φυλής μας, είναι η πολιτιστική κα-

τοχή. Επιβάλλεται με την κατάργηση του

γλωσσικού μας πλούτου, την παραποίηση

της ιστορίας, την αλλοίωση της κοσμοθεω-

ρίας και της θρησκευτικής μας παράδοσης

με την ανεξέλεγκτη εισροή λαθρομετανα-

στών και την προπαγάνδα  αλλά  κυρίως με

την απαξίωση των αρετών. Αυτά δηλαδή

που μέχρι τώρα συνέβαλαν και συμβάλουν

στην διατήρηση της εθνικής μας συνείδη-

σης για δύο χιλιάδες χρόνια υπό τον ζυγό

πρώτα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, που

την μετατρέψαμε σε Ελληνική και μετά της

Οθωμανικής,  από την οποία απελευθερω-

θήκαμε με την  Εθνική Επανάσταση του

1821. 

Σήμερα οι λέξεις έχουν χάσει το νόημα

τους και η υποκρισία, η υστεροβουλία, το

ψέμα, η αυθάδεια και η αδιαντροπιά χαρα-

κτηρίζουν όχι μόνο τις σχέσεις των πολι-

τών αλλά δυστυχώς και το δημόσιο λόγο

των ‘αρχόντων’ που θυσιάζεται στο βωμό

της αρχομανίας και συγκαλύπτεται από τα

επιστημονικά οργανωμένα μέσα μαζικής

επιρροής. Η πασιφανής υποβάθμιση της

παιδείας και ο εκμαυλισμός των νέων σε

αυτό αποσκοπεί, στον αποπροσανατολι-

σμό τους και τη μείωση των αντιστάσεων

του έθνους μπροστά στον μεθοδευόμενο

μηδενισμό του. Το είναι μας έχει αντικατα-

σταθεί από το έχει μας και η έννοια της

ελευθερίας έχει χάσει το συστατικό της

υποχρέωσης και αναγνωρίζει μόνο δικαιώ-

ματα. 

Η υφιστάμενη αλλοίωση στην κρίση των

πολιτών και της νεολαίας φαίνεται στα ευ-

τελή αιτήματα τους που κλείνουν τα σχο-

λεία και τα πανεπιστήμια για μακρές περιό-

δους ακόμη και στην ανακόλουθη ένταση

των κινητοποιήσεων τους. Για ένα ατυχές

και θλιβερό γεγονός, το οποίο προφανώς

δεν ήταν προκατασκευασμένο από τον

κρατικό μηχανισμό κάηκε η μισή Αθήνα το

Δεκέμβριο του 2008, ενώ η εν ψυχρώ δο-

λοφονία ενός δημοσιογράφου και μάλιστα

της  ερευνητικής δημοσιογραφίας πέρασε

στα ψιλά γράμματα.

Συμπατριώτες, το πράγμα έχει ωριμάσει

από καιρό και οι συνέπειες  του είναι ήδη

ορατές. Κάτι πρέπει να γίνει εδώ και τώρα

με ελεγχόμενο τρόπο πριν η ροή των εξε-

λίξεων μας φέρει σε νέες ανεξέλεγκτες

εθνικές περιπέτειες μπροστά στις οποίες

η υφιστάμενη δυσκολία των οικονομικών

μέτρων φαίνεται ασήμαντη. Το μέγα πρό-

βλημα είναι το ίδιο το πολιτικό σύστημα

που αναπαράγει τους ίδιους ανθρώπους

και την ίδια νοοτροπία της εξουσιαστικής

συναλλαγής.  

Τα αιτήματα στις κινητοποιήσεις δεν πρέ-

πει να είναι μόνο κατά των εν μέρει ανα-

γκαίων, εδώ που φτάσαμε, και κοινωνικά

άδικων  οικονομικών μέτρων,  αλλά κατά

του σχεδιαζόμενου εθνομηδενισμού. Μας

οδηγούν χρεοκοπημένους σε ένα σχεδια-

ζόμενο τραπέζι διαπραγματεύσεων, όπου

θα παιχθούν πολλά και  σημαντικά εθνικά

θέματα. 

Η πρόταση μας είναι η κατάργηση της υφι-

στάμενης  κομματικής δικτατορίας. Να γί-

νει ανασχεδιασμός του πολιτικού συστή-

ματος έτσι ώστε να εξασφαλίζεται αμεσό-

τερη δημοκρατία και να υπάρχουν ελε-

γκτικοί μηχανισμοί που να μην εξαρτώνται

από την εκάστοτε εξουσία αλλά να εκλέ-

γονται κατευθείαν από το λαό. Σαν παρά-

δειγμα θα μπορούσε κανείς να αναφέρει 

•  Την άμεση μείωση του αριθμού των Βου-

λευτών, 

•  Την ανάδειξη τους στις εκλογικές, κατά

περιφέρεια, λίστες όχι από τους αρχη-

γούς των κομμάτων αλλά από θεσμοθε-

τημένα όργανα αξιολόγησης τους 

•  Τη δημιουργία Γερουσίας και Προεδρίας

της Δημοκρατίας που να εκλέγονται

από τον λαό με αυξημένες αρμοδιότη-

τες κυρίως σε εθνικά θέματα  και στον

έλεγχο του στρατού.

•  Τη δημιουργία ελεγκτικών  μηχανισμών

υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας που

να αποδίδει ευθύνες για την κακοδιαχεί-

ριση των εθνικών και δημοσίων θεμά-

των. 

•  Την σύσταση Συνταγματικής Εθνοσυνέ-

λευσης που να καθορίσει το νέο σύ-

νταγμα.

Πιστεύουμε ότι στο έθνος μας υπάρχουν

άνθρωποι με τις απαραίτητες γνώσεις, την

εμπειρία, τις δημιουργικές ικανότητες και

κυρίως το απαραίτητο ήθος και τον ανάλο-

γο οραματισμό, ακόμη και μέσα στα σημε-

ρινά κόμματα, για να θεσμοθετήσουν ένα

νέο καταστατικό χάρτη. 

Αυτούς καλούμε να βοηθήσουν στην ανα-

γέννηση του έθνους και τη σωτηρία του όχι

τόσο από την  οικονομική κατοχή αλλά από

την μεθοδευμένα επερχόμενη αλλοίωση

και συρρίκνωση του. 

Υπογράφουν 

21  καθηγητές Πανεπιστημίου  

και 18 ιδιώτες & επιχειρηματίες

Ανοικτή Επιστολή

προς τον Ελληνισμό
21 Καθηγητές Πανεπιστημίου, ιδιώτες και επιχειρηματίες, 

καταθέτουν την αγωνία τους και κάνουν προσκλητήριο 

αφύπνισης και εγρήγορσης 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παλαιά Φώκαια:  26-07-2010

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αριθμ. Πρωτ.:  2508                                               

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                            

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ  3/ 2010

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Η ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/ 1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

2. Τα άρθρα 168 και 170 του ν.3584/2007, την παρ.3 του άρθρου 2 της υπ.αριθμ.33/2006 Π.Υ.Σ όπως και την παρ.5

του άρθρου 6 του Ν. 3146/2003 (προκειμένου για κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα υπηρεσιών των

Ο.Τ.Α) όπως ισχύουν.

3. Την υπ’ αριθ.74/2010 Απόφαση Κοινοτικού Συμβουλίου Παλαιάς Φώκαιας περί  πρόσληψης εποχικού προσωπι-

κού με σχέση σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών για την αντιμε-

τώπιση αναγκών των υπηρεσιών της Κοινότητας Παλαιάς Φώκαιας.

4. Την υπ’ αριθ. 08/ΔΤΑ/10884/9-07-2010 Εγκριτική διαταγή της Περιφέρειας Αττικής Δ/νση Τοπ. Αυτ/σης και

Δ/σης Αν. Αττικής Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Ν.Π.Δ.Δ.

5. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ 1875/ 03-09-2009).

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την

κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Κοινότητας Παλαιάς Φώκαιας που εδρεύει στην Παλαιά Φώκαια

Αττικής, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων

(βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Κωδικός
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

Κωδικός Υπηρεσία Έδρα Ειδικότητα Διάρκεια Αριθμός

θέσης υπηρεσίας σύμβασης ατόμων
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

103 Κοινότητα Παλαιάς Παλαιά Φώκαια ΥΕ Εργατών

Φώκαιας Καθαριότητας 8 μήνες 3
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

104 Κοινότητα Παλαιάς Παλαιά Φώκαια ΥΕ Εργατών

Φώκαιας Ύδρευσης 8 μήνες 1
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

105 Κοινότητα Παλαιάς Παλαιά Φώκαια ΥΕ Υδρονομέων – 8 μήνες 1  

Φώκαιας Καταμετρητή

Υδρονομέων
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ: Με βάση το κριτήριο της εντοπιότητας οι υποψήφιοι κατατάσσονται στους πί-

νακες με την εξής σειρά:

(1) Προηγούνται οι δημότες της Κοινότητας Παλαιάς Φώκαιας (Α’ βαθμός εντοπιότητας)

(2) Έπονται οι δημότες των υπολοίπων Δήμων ή Κοινοτήτων του Νομού Αττικής (Β΄ βαθμός εντοπιότητας)

(3) Έπονται οι μόνιμοι κάτοικοι όλων των Νομών της Χώρας ( Γ΄ βαθμός εντοπιότητας).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι υποψήφιοι κατατάσσονται σε πίνακες, ανά κωδικό θέσης,  με βάση το βαθμό εντοπιότητας.

Σχετικά βλ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ: ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ του Παραρτήματος Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας

Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ). Την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συ-

νολικά πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Κοινότητας Παλαιάς Φώκαι-

ας που εδρεύει στην Παλαιά Φώκαια Αττικής, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα

και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν

πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

Κωδικός θέσης Τίτλος σπουδών και 

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

103,104 Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα  πρόσληψης σύμφωνα με την παρ. 2 

του άρθρου 5 του Ν. 2527/97.
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

105 Απολυτήριος τίτλος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλαδή απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου 

ή για υποψήφιους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού 

Σχολείου), ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος Κατώτερης Τεχνικής Σχολής του 

Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του ν. 2817/2000  της ημεδαπής ή άλλος 

ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

1) Ως βαθμολογούμενη εμπειρία για τις ειδικότητες: ΥΕ Εργατών Καθαριότητας (κωδ. θέσης 103), ΥΕ Εργατών

Ύδρευσης (κωδ. θέσης 104), ΥΕ Υδρονομέων –Καταμετρητή Υδρονομέων (κωδ. θέσης 105), της κατηγορίας

υποχρεωτικής εκπαίδευσης (ΥΕ) λαμβάνεται υπόψη η απασχόληση σε οποιαδήποτε καθήκοντα.

Οι τρόποι υπολογισμού της εμπειρίας καθώς και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα για την απόδειξή της   δικαιο-

λογητικά περιγράφονται αναλυτικά στο «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου

(ΣΟΧ)» (βλ. αντίστοιχα ΚΕΦΑΛΑΙΟ I., ενότητα Ε., υποενότητα ΤΡΟΠΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ» και ΚΕΦΑ-

ΛΑΙΟ IΙ., στοιχείο 17. Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας).

2) Για την ειδικότητα ΥΕ Υδρονομέων –Καταμετρητή Υδρονομέων (κωδ. θέσης 105) η εμπειρία λαμβάνεται υπό-

ψη μετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών με τον οποίο οι υποψήφιοι μετέχουν στη διαδικασία επιλογής. Για

την απόδειξη της εμπειρίας βλ. δικαιολογητικά περίπτωση Γ ή Ειδικές Περιπτώσεις απόδειξης εμπειρίας του

ανωτέρω Παραρτήματος - ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙ., στοιχείο 17. Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου

(ΣΟΧ)».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Δημοσίευση της ανακοίνωσης 

Περίληψη της παρούσας ανακοίνωσης, η οποία πρέπει να περιέχει υποχρεωτικά τα όρια ηλικίας και όλα τα στοι-

χεία του άρθρου 21 παρ. 8 του Ν. 2190/1994 (όπως ισχύει), να δημοσιευθεί σε δύο (2) ημερήσιες ή εβδομαδιαίες

τοπικές εφημερίδες του νομού, εφόσον εκδίδονται. 

Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης μαζί με το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου

Χρόνου (ΣΟΧ)» να γίνει στο χώρο των ανακοινώσεων του κοινοτικού καταστήματος της Κοινότητας Παλαιάς Φώ-

καιας στην οποία εδρεύει η υπηρεσία. Θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης στο φορέα (σύμφωνα με

το άρθρο 21 παρ. 9 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει), το οποίο θα αποσταλεί αυθημερόν στο ΑΣΕΠ είτε στο e-mail:

sox.ota@asep.gr είτε στο fax: 210 6420953.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.1 και να την υποβάλουν,

είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την

υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπη-

ρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Κοινότητα Παλαιάς Φώκαιας. Λεωφ. Σουνίου & Αγ. Γεωργίου Τ.Κ: 19013 –

Παλαιά Φώκαια απευθύνοντας την στο Τμήμα Διοικητικού/Πρωτοκόλλου υπόψιν κ. Μάρκου Πίρκολου (τηλ. επι-

κοινωνίας: 2291038809). 

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημε-

ρομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των

υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταί-

ας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του κοινο-

τικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυν-

ση· β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη

διαδρομή: Έντυπα αιτήσεων à Διαγωνισμών Φορέων à Εποχικού (ΣΟΧ)· γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτη-

σης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ’ όπου μέσω της διαδρομής:

Σύνδεσμοι à Ανεξάρτητες και άλλες αρχές à ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του

ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Έντυπα αιτήσεων à Διαγωνισμών Φο-

ρέων à Εποχικού (ΣΟΧ).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Ανάρτηση πινάκων και υποβολή ενστάσεων

Αφού η υπηρεσία μας επεξεργαστεί τις αιτήσεις των υποψηφίων βάσει των κριτηρίων του νόμου (όπως αναλυτι-

κά αναφέρονται στο Παράρτημα της ανακοίνωσης), θα αναρτήσει, το αργότερο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από

τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων στο κα-

τάστημα των γραφείων μας, τους οποίους πρέπει να αποστείλει άμεσα για έλεγχο στο ΑΣΕΠ, ενώ θα συνταχθεί

και σχετικό πρακτικό ανάρτησης (σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 11 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει) το οποίο θα

υπογραφεί από δύο (2) υπαλλήλους της υπηρεσίας. Το πρακτικό αυτό θα αποσταλεί αυθημερόν στο ΑΣΕΠ είτε

στο e-mail: sox.ota@asep.gr είτε στο fax: 210 6420953.

Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προ-

θεσμία δέκα (10) ημερών η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους. Η ένσταση κατατίθεται ή

αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας στο ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα, Τ.Θ. 14307, Τ.Κ. 11510) και, για

να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου σαράντα ευρώ (40 €) που εκδίδε-

ται από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.).  Η υπηρεσία οφείλει να αποστείλει στο ΑΣΕΠ εντός τριών (3) ερ-

γάσιμων ημερών τις αιτήσεις με τα δικαιολογητικά των υποψηφίων που έχουν υποβάλει ένσταση κατά των πινά-

κων κατάταξης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Πρόσληψη 

Η υπηρεσία προσλαμβάνει το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου αμέσως

μετά την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων. Τυχόν αναμόρφωση των πινάκων βάσει αυτεπάγ-

γελτου ή κατ΄ ένσταση ελέγχου του ΑΣΕΠ που συνεπάγεται ανακατάταξη των υποψηφίων, εκτελείται υποχρεω-

τικά από το φορέα, ενώ απολύονται οι υποψήφιοι που δεν δικαιούνται πρόσληψης βάσει της νέας κατάταξης. Οι

απολυόμενοι λαμβάνουν τις αποδοχές που προβλέπονται για την απασχόλησή τους έως την ημέρα της απόλυ-

σης, χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση από την αιτία αυτή.

Προσληφθέντες οι οποίοι αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύμβασής τους, αντικαθίστανται με άλλους από

τους εγγεγραμμένους και διαθέσιμους στον πίνακα της οικείας ειδικότητας, κατά τη σειρά εγγραφής τους σε αυ-

τόν.

Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι που προσλαμβάνονται είτε κατόπιν αναμόρφωσης των πινάκων από το

ΑΣΕΠ είτε λόγω αντικατάστασης αποχωρούντων υποψηφίων, απασχολούνται για το υπολειπόμενο, κατά περί-

πτωση, χρονικό διάστημα και μέχρι συμπληρώσεως της εγκεκριμένης διάρκειας της σύμβασης εργασίας ορισμέ-

νου χρόνου.

ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της παρούσας ανακοίνωσης αποτελεί και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων
εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «21-7-2010», το οποίο περιλαμβάνει: i) οδηγίες για τη

συμπλήρωση της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.1, σε συνδυασμό με επισημάν-

σεις σχετικά με τα προσόντα και τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων σύμφωνα με τις ισχύ-

ουσες κανονιστικές ρυθμίσεις· ii) τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκυρη συμμετοχή τους στη δια-

δικασία επιλογής· iii) τη διαδικασία κατάταξης των υποψηφίων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο Παράρτημα αυτό, μέσω του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ

(www.asep.gr) και συγκεκριμένα μέσω της ίδιας διαδρομής που ακολουθείται και για την αναζήτηση του εντύ-

που της αίτησης δηλαδή: Κεντρική σελίδα � Έντυπα αιτήσεων � Διαγωνισμών φορέων � Εποχικού (ΣΟΧ). 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Θ. ΤΣΑΛΙΚΙΔΗΣ

1ο ΕΠΑγγελματικό Λύκειο Κορωπίου

Είσαι απόφοιτος της Α´ Λυκείου

Γίνε Ηχολήπτης, Τεχνικός Κινητής Τηλεφωνίας, Εγκαταστάτης Δορ/κών Κεραιών,Τεχνικός Ηλ/νικών Υπολογιστών, Τεχνικός Αερίων Καυσίμων

Γράψου αυτό το ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ στη Β´ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ στο 1ο ΕΠΑγγελματικό Λύκειο Κορωπίου

(Η δημόσια Παιδεία παρέχεται ΔΩΡΕΑΝ) Παρέχεται Αναβολή από το Στρατό.  Πληροφορίες στο 210-6624266
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ στα Σεπόλια

οροφοδιαμέρισμα κα-

τασκευής 2010 2ου

ορόφ. 80τ.μ. με 2 υπνο-

δωμάτια, λουτρό, wc,

σαλο/τραπεζαρία και

κουζίνα, αποθήκη. Πλη-

σίον του Metro Σεπο-

λίων.  Τηλ. 210

8955196, 6942409051.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

FIAT Barqueta
μοντέλο του 1996, 1800

κυβικά, σε πολύ καλή

κατάσταση. 4.800€.  

Τηλ. : 6932466608

ΠΩΛΕΙΤΑΙ

MERSENTES

E200/2000 
σε εξαιρετική κατά-

σταση (αισθητήρες

παντού, θερμικά καθί-

σματα, αυτόματος πι-

λότος, κοτσαδόρος

κλπ. Χιλιόμετρα

200.000. Πληρωμένα

τέλη κυκλοφορίας,

περασμένο ΚΤΕΟ. Τι-

μή 9000 (συζητήσιμη).

Πληροφορίες 

6979 232125 & 

2311 247353

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΗΧΑΝΗ

HONDA SHADOW

1100c.c. μοντέλο του

1996, πλήρως εξοπλι-

σμένη, τιμή 4.800€. 

Τηλ.: 6932466608

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
Σχολείο ιδιωτικό Νοτίων Προαστίων ζη-
τεί δασκάλους και δασκάλες. Αποστείλα-
τε βιογραφικό Τ.Θ. 74130, Τ.Κ. 16602
ΑΛΙΑΝΘΟΣ.

Σχολείο Ιδιωτικό Νοτίων Προαστίων ζη-
τεί καθηγητές ειδικότητας ΠΕ 18 τεχνο-
λογίας.
Αποστείλατε βιογραφικό Τ.Θ. 74130, 

«Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά»
Εγκύκλιος για την εγγραφή και σχολική παρακολούθηση των παιδιών Ρομά

Το Υπουργείο Παιδείας με την υπ’ αριθμ. Φ.3/960/102679/Γ1 Εγκύκλιο με θέμα «Εγγραφή και σχολική παρακολούθη-
ση των παιδιών Ρομά 2010-2011», υπογραμμίζει την υποχρέωση εγγραφής των μαθητών Ρομά στο νηπιαγωγείο και

το δημοτικό σχολείο ακόμα και αν δε διαθέτουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Η προσχολική εκπαίδευση έχει ιδιαίτερη σημασία για την ομαλή εκπαιδευτική ένταξη των μαθητών της συγκεκριμένης

πληθυσμιακής ομάδας. Οι Προϊστάμενοι και οι Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων έχουν υποχρέωση να αναζητούν

τα παιδιά Ρομά που μένουν στην περιοχή τους και να φροντίζουν για την εγγραφή, φοίτηση και απρόσκοπτη παρακο-

λούθησή τους καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους. 

Στην Εγκύκλιο γίνεται επίσης αναφορά στην έναρξη από το σχολικό έτος 2010-11 των Προγραμμάτων με τίτλο «Εκ-
παίδευση των παιδιών Ρομά» και στην απαραίτητη συνεργασία του συνόλου της εκπαιδευτικής κοινότητας με τους φο-

ρείς υλοποίησης των Προγραμμάτων προκειμένου να καταστούν αποτελεσματικές οι εκπαιδευτικές παρεμβάσεις του

Υπουργείου προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης της φοίτησης των παιδιών Ρομά.

Τέλος, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην πάγια βούληση και επιδίωξη του Υπουργείου Παιδείας για ένταξη των παιδιών

Ρομά στις κανονικές τάξεις και αποτροπή του οποιουδήποτε διαχωρισμού ή περιθωριοποίησής τους, πολιτική που -με-

ταξύ άλλων- επιβάλλεται από το ελληνικό Σύνταγμα και τις διεθνείς δεσμεύσεις της χώρας.



20 ΣΕΛΙΔΑ - 28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2010 ΕΒΔΟΜΗ

τα χρήσιμα και τ’ άχρηστα...

ΒΑΡΔΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Ψ Υ Χ Ι ΑΤ Ρ Ο Σ

τ. Ιατρός Νοσοκομείου “Ευαγγελισμός”
Ψυχώσεις, Συναισθηματικές διαταραχές, Αγχώδεις διαταραχές

Ψυχολογική υποστήριξη, Αδειες οπλοφορίας

Δέχεται με ραντεβού - Σύμβαση με ΟΓΑ & ΝΑΤ
ΑΘ. ΔΙΑΚΟΥ 9 ΒΑΡΗ

THΛ.: 210 9656.484, κιν.  6973975069

ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ

Με Master στην Κλινική Ψυχολογία

Αγχος, νευρώσεις, ψυχολογικά προβλήματα παιδιών και ενηλίκων

ψυχολογική υποστήριξη σε προβλήματα σωματικής υγείας

Α. ΜΕΤΑΞΑ 21 (Εμπορικό Κέντρο Galeria, 2ος όρ.) Γλυφάδα

ΤΗΛΕΦΩΝΑ: (210) 9681.452 - 8991.728 - 6977 078241 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ

Διονύσης Κ. Νικολόπουλος
Επιστημονικός Συνεργάτης

Οφθαλμολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Πατρών

ΔΗΜΗΤΡΑΣ 5 ΒΑΡΗ (έναντι Αστυνομικού Τμήματος)

Τηλ.: 210 8970660 – 694 695 6061

Ν Ε Υ Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ρ Γ Ο Σ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Α. ΚΟΛΛΙΑΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ METROPOLITAN

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ και ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
Τηλ.:  6945 57 34 15 -  22910 91606

ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ  57  ΚΟΡΩΠΙ

Ι Α Τ Ρ Ο Σ  Ρ Ε Υ Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ο Σ

ΛΟΥΚΙΑ ΚΟΥΤΣΟΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ  ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ & 

ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Δέχεται με ραντεβού
Ιατρείο: Ν. Ζέρβα 28 Γλυφάδα Τηλ.: 210 8941.650
(έναντι Δημαρχείου) κιν. 6977373618

X E I P OY P Γ O Σ O Φ ΘA Λ M I AT P O Σ

Κωνσταντίνος Κυριακός
τ. Ιατρός Οφθαλμιατρείου Αθηνών

Συμβάσεις με Ταμεία

BAKXOY 13 BAPH (ΚΕΠ) 

Τηλ.: 210 9656 828 -  κιν. 6945 548882

Δρ. EMMANOYHΛ ΙΓΓΛΕΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

MΕΜBER AMERICAN ASSOCIATION OF ORTHODONTISTS

ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 14  (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ) ΤΗΛ. (210) 8992.130

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Στ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Ε Ι Δ Ι ΚΟ Σ  Π ΑΘ ΟΛΟ Γ Ο Σ - Δ Ι Α Β Η Τ ΟΛΟ Γ Ο Σ

Ιατρείο Υπέρτασης - Σακχαρώδη Διαβήτη
Specialist in Clinical Hypertension
American Society of Hypertension
Μετεκπαιδευθείς εις Mayo Clinic

ΔΙΓΕΝΗ 21 (2ος όροφος) Βούλα
Τηλ. ιατρ.: 210 899 66 44 - κιν. 697 49 49 999

Χ Ε Ι Ρ ΟΥ Ρ Γ Ο Σ  Ο Φ ΘΑ Λ Μ Ι ΑΤ Ρ Ο Σ

Δρ. ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΕΜΦΙΕΤΖΟΓΛΟΥ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ EUROPEAN BOARD OF OPHTHALMOLOGY
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ»
τ. FELLOW CENTRAL MIDDLESEX HOSPITAL, LONDON UK

τ. FELLOW MOORFIELDS EYE HOSPITAL, LONDON UK

ΔΙΓΕΝΗ 17 Βούλα (Δέχεται με ραντεβού)

Τηλ.: 210 8952.275 - κιν. 6976.424083
e-mail: emfietzoglou@hotmail.com

ΗΛΙΑΣ Κ. ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
Οστεοπόρωση - Παθήσεις αρθρώσεων - μυοσκελετικού, αυτοά-
νοσα συστηματικά νοσήματα, Νοσήματα του συνδετικού ιστού.

ΔΕΥΤ., ΤΡΙΤΗ, ΠΕΜΠΤΗ: 17:00 - 21:00, ΤΕΤΑΡΤΗ & ΠΑΡΑΣΚ. 9:00 - 13:00

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑΜΕΙΑ

Τριπτολέμου 6 (πλησίον εκκλησίας), Βάρη

τηλ. 210- 8970415 - κιν. 6977 954452

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΜΑΡΚΟΥ
ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ-NEUROLOGIST

Eπιμελητής 251 Γεν. Νοσοκομείου Αεροπορίας

Ηλεκτροεγκεφαλογραφία, Ηλεκτρομυογραφία, Προκλητά Δυναμικά, 

ΤΗΛ.: 210 9689449 - 6944160550 e-mail: ioannismarkou@yahoo.com

Πλαστήρα 12 Βούλα (1ος ορ. πλησίον Ταχυδρομείου)

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑΜΕΙΑ

Ο  ΑΕΑΝΤ ΜΟΧΑΜΕΝΤ του ΧΑΛΑΦ και της ΜΑΛΙΧΑ

το γένος ΝΑΜΙΚ, που γεννήθηκε στο ΙΡΑΚ (Αλ-Ταμιμ)

και κατοικεί στη ΒΑΡΚΙΖΑ και η ΜΠΟΡΙΑΝΑ ΤΟΝΤΟ-

ΡΟΒΑ του ΛΙΟΥΜΠΟΜΙ και της ΣΤΟΓΙΑΝΚΑ, το γένος

ΠΕΤΡΟΒΑ, που γεννήθηκε στη ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ (ΙΣΠΕΡΙΧ -

ΡΑΖΓΚΡΑΝΤ) και κατοικεί στην ΒΑΡΚΙΖΑ, θα έλθουν

σε γάμο  που  θα  γίνει στο Δημαρχείο Βάρης.

Ο  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ του ΗΛΙΑ και της ΓΑΡΟΥ-

ΦΑΛΙΑΣ το γένος ΤΣΙΟΠΑΝΙΔΗ, που γεννήθηκε στην

Αλεξανδρούπολη και κατοικεί στη ΓΛΥΦΑΔΑ και η ΜΕΛ-

ΠΟΜΕΝΗ ΤΖΙΟΥΒΑΡΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και της ΜΑΡΓΙ-

ΤΣΑΣ, το γένος ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ, που γεννήθηκε στο

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ  και κατοικεί στην ΓΛΥΦΑΔΑ, θα έλθουν σε

γάμο  που  θα  γίνει στο Δημαρχείο Γλυφάδας.

ΓΑΜΟΙ

ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΚΗΣ
Γραφεία Τελετών και Μνημοσύνων

.. .επειδή όλα μέσα στη ζωή είναι

1) Λ. ΒΑΡΗΣ - BAPH (έναντι Mc Donald)
Τηλ. 210 96.53.883 - 96.53.183

2) Ιερά Οδός 55 - ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 210 34.65.839 - 34.53.741

3) Β. ΠΑΥΛΟΥ 14 ΒΟΥΛΑ
Τηλ. 210 89.52.919 89.52.879  

Τελεταί απόρων ΔΩΡΕΑΝ

ANOIKTA

OΛO TO

24ΩPO

ΣΑΒΒΑΤΟ 28,  ΤΡΙΤΗ 31/8 & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  3/9

Το Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας ΕΦΗΜΕΡΕΥΕΙ καθη-
μερινά για ορθοπεδικά περιστατικά. Γενική εφημερία
έχει κάθε τρίτη ημέρα, από τις 8 το πρωί έως την επο-
μένη 8η πρωινή. Τις άλλες ημέρες δέχονται το Τζάνειο
του Πειραιά και το Γενικό Κρατικό της Νίκαιας.

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ: 1535

KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ -  213 2030.300

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο: 213 2163000

ΓΙΑΤΡΟΙ SOS ΤΗΛ. 1016
ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ (24ωρο) 210 8613.600 - 6977005555

ΤΖΙΝΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ
Ψ Υ ΧΟΛΟ Γ Ο Σ  -  Ψ Υ ΧΟ Θ Ε ΡΑ Π Ε Υ Τ Ρ Ι Α

M.A. Counseling Psychology (Αρ. Αδ. Ψυχ/γου 2974/00)

Ατομική και ομαδική ψυχοθεραπεία
Συμβουλευτική γονέων, ζευγαριού, οικογένειας

Δημοκρατίας 56, ΒΟΥΛΑ Τηλ. 210-8959956

ΕΥΘΥΜΙΟΣ Ν. ΔΕΛΗΑΡΓΥΡΗΣ, MD, FACC, FESC, FSCAI

ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Δ. ΖΗΛΙΔΗΣ, MD

KAΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

- Σύγχρονος Έλεγχος Καρδιάς & Αγγείων - 
- ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ -

Τηλ: 210 8976320 - 321 Βάκχου 2, ΒΑΡΗ (Έναντι Εκκλησίας)
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Μοριακή Διατροφή. Η τροφή μου το Φάρμακό μου!
Μπορούμε να φέρουμε το σώμα μας στην Φυσική του Κατάσταση Λειτουργίας. «Φωτογραφήσαμε» το κύτταρο!

. . . γ ια την υγειά μας

Πολλοί από εμάς έχουμε αναρωτηθεί για-

τί κάποιες φορές το σώμα μας διορθώνει

κάποιες βλάβες, ενώ κάποιες άλλες όχι;

Τι θα μπορούσαμε να κάνουμε για να ενι-

σχύσουμε αυτούς τους μηχανισμούς;

Έχουμε τώρα τη δυνατότητα, μέσα από

εξετάσεις Μοριακής Βιολογίας, να πραγ-

ματοποιήσουμε μετρήσεις, όχι απλά στο

αίμα, αλλά στο εσωτερικό των κυττάρων.

Το κύτταρο είναι η μικρότερη μονάδα του

ανθρώπινου οργανισμού.  

Μπορούμε να επαναφέρουμε στο φυσιο-

λογικό τον κάθε οργανισμό ως σύνολο,

αφού βελτιώσουμε την μονάδα που τον

αποτελεί.

Πρόκειται για ένα τεράστιο άλμα στην

κλινική πράξη.

Δεν χρειάζεται να επικεντρωθούμε στο πρόβλη-

μα όπως:  τα παραπάνω κιλά,  η χρονία κόπωση,

η κακή διάθεση,  η αϋπνία,  η κολίτιδα,  η δυ-

σκοιλιότητα,  το άγχος οι αλλεργίες,  αυτοάνο-

σα νοσήματα ή κάποιο άλλο νόσημα. 

Αυτά είναι το αποτελέσματα της απόκλισης από

το φυσιολογικό. Πρέπει μόνο να επαναφέρουμε

το Φυσιολογικό για να έχουμε Υγεία.

Όσο ενισχύεται η Υγεία τόσο αποδυναμώνεται

η Νόσος.

Ποτέ η επιστήμη δεν είχε έρθει τόσο κοντά στο

να ενισχύσει τους μηχανισμούς αυτοΐασης του

οργανισμού!

Οι εξετάσεις Μοριακής Βιολογίας μπορούν να

μας δώσουν ακριβείς πληροφορίες. Μας επιτρέ-

πουν να εντοπίσουμε εκείνα τα μικροθρεπτικά

συστατικά που είναι απαραίτητα για το κάθε

ατόμο ξεχωριστά. 

Στη συνέχεια χορηγούμε στοχευμένα τα στοι-

χεία εκείνα που πραγματικά χρειάζεται το σώ-

μα.

Δεν μιλούν πλέον για δίαιτες αλλά για Μοριακή

Διατροφή.

Σε μια εποχή, που το περιβάλλον και η αλλοίω-

ση των τροφών έχουν επιφέρει επιδημίες, όπως

η παχυσαρκία, χρόνια νοσήματα, καρκίνος και

καταβολή, οι επιστήμες της βιοχημείας, της μο-

ριακής βιολογίας, της διατροφολογίας και της

κλινικής ιατρικής, έρχονται να βοηθήσουν με

συνεχείς εξελίξεις και να φέρουν το σώμα μας

στη φυσική κατάσταση λειτουργίας του.

Τα τελευταία χρόνια ένας συνεχώς αυξανόμε-

νος αριθμός μελετών μας υποδεικνύουν ότι

απλές αλλαγές στο τρόπο ζωής όπως η διατρο-

φή και η άσκηση είναι αποτελεσματικές θερα-

πείες για πολλά νοσήματα.

Αυτά τα επτά κοινά νοσήματα είναι:

• Αρθριτικά • Χοληστερίνη

• Alzheimer, άνοια • Κατάθλιψη

• Διαβήτης • Υπέρταση

• Οστεοπόρωση

Αρθριτικά: Οστεοαρθρίτιδα, η φθορά του χόν-

δρου που επικαλύπτει τις αρθρώσεις. Πρόκειται

για την πιο κοινή μορφή αρθρίτιδας στους ηλι-

κιωμένους. Είναι ζωτικής σημασίας να λαμβάνε-

τε όλα τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά για

τον οργανισμό σας. Όπως η βιταμίνη D, η γλου-

κοσαμίνη, ω-3 λιπαρά οξέα, βιταμίνη C και τα-

κτική χαμηλής φόρτισης άσκηση.

Ρευματοειδής Αρθρίτιδα, πρόκειται για ένα αυ-

τοάνοσο νόσημα όπου το σώμα σας αρχίζει να

επιτίθεται και να καταστρέφει από μόνο του τις

αρθρώσεις – σε μερικές περιπτώσεις καταλήγει

σε χρόνια καταστροφή και παραμόρφωση των

αρθρώσεων – μπορεί επίσης να βελτιωθεί σε

σημαντικό βαθμό χωρίς να καταφύγετε στο

φαρμακείο.

Ισχύουν τα παραπάνω για την οστεοαρθρίτιδα

πρέπει όμως να:

― Αποκλειστούν η ζάχαρη και τα δημητριακά. 

― Να αυξηθούν οι μη επεξεργασμένες, υψηλής

ποιότητας τροφές, βιολογικές αν γίνεται

― Οι τροφές θα πρέπει να αναλώνονται όσο πιο

κοντά γίνεται στη φυσική τους μορφή

― Να προστεθούν αμινοξέα όπως η Lysine, η

Proline, και πολυφαινόλες που σταματούν

με φυσιολογικό τρόπο τη φλεγμονή.

― Θα πρέπει επιπλέον να διαχειριστεί και το

συναισθηματικό κομμάτι το οποίο είναι και

το υπόστρωμα της νόσου. 

Χοληστερίνη: το θέμα της «καλής» και της «κα-

κής» χοληστερίνης είναι πιθανόν ένας από τους

μεγαλύτερους ιατρικούς μύθους της εποχής

μας.

Η χοληστερίνη είναι ένα μόριο λίπους που πα-

ράγεται στο συκώτι και είναι απαραίτητο για

πληθώρα λειτουργιών στον οργανισμό. Για την

ανανέωση των κυττάρων, τη λειτουργία του

νευρικού συστήματος, μεγάλου αριθμού ορμο-

νών, ως καύσιμο για τον καρδιακό μυ κ.ά.

Η χοληστερίνη μεταφέρεται στο αίμα σε μορφή

μεγάλων (καλών) και μικρών (κακών) μορίων. Τα

μικρά μόρια διεισδύουν πιο εύκολα και επικάθο-

νται στο τοίχωμα των αγγείων ενώ τα μεγάλα

μεταφέρονται στο αίμα χωρίς να επικάθονται

στα τοιχώματα. Κανένα φάρμακο δεν επιδρά

στο μέγεθος αυτών των μορίων.   

Ο καλύτερος τρόπος να μειώσετε τη χοληστερί-

νη είναι να αποφεύγετε τη ζάχαρη και τις τρο-

φές από δημητριακά και επεξεργασμένους υδα-

τάνθρακες. Αυτό θα βελτιώσει το μεταβολισμό

σας και ο οργανισμός αντί να καίει υδατάνθρα-

κες (ζάχαρη κ.λπ.) θα καίει λίπος.

Για να φέρετε την χοληστερίνη σας σε φυσιο-

λογικά επίπεδα θα πρέπει να:

• Καλύψετε τις ανάγκες σας σε βιταμίνες, ιχνο-

στοιχεία και κυρίως βιταμίνη C

• Να μειώσετε σημαντικά τη ζάχαρη και τους

επεξεργασμένους υδατάνθρακες (ψωμί, μακα-

ρόνια, αναψυκτικά, πατάτες)

• Να ασκήστε καθημερινά

• Να αυξήσετε την λήψη ω-3 λιπαρών οξέων

Διαβάστε περισσότερα στο σχετικό άρθρο Χο-

ληστερίνη

Έκπτωση νοητικών λειτουργιών: η νόσος του

Alzheimer είναι μια επιδημία. Η σωστή δίαιτα και

η αποτοξίνωση του οργανισμού με το

detoxification program από βαρέα μέταλλα είναι

το Α και το Ω για μια ιδανική εγκεφαλική λει-

τουργία και την πρόληψη της νόσου του

Alzheimer.

Το να διατηρείται τα επίπεδα της ινσουλίνης

σας χαμηλά, η πρόσληψη Ω-3 λιπαρών οξέων, η

κατανάλωση περισσότερων λαχανικών και τρο-

φών με υψηλό αντιοξειδωτικό δείκτη είναι διαι-

τητικές αλλαγές που μπορούν να προλάβουν

μια νοητική πτώση. 

Η αποφυγή και απομάκρυνση του υδραργύρου

και του αλουμινίου παίζουν επίσης σημαντικό

ρόλο. Τα οδοντικά σφραγίσματα με αμάλγαμα

είναι μια από τις κύριες πηγές υδραργύρου, ενώ

κοινές πηγές αλουμινίου είναι τα αποσμητικά

για τον ιδρώτα που το περιέχουν και μαγειρικά

σκεύη.  

Θα πρέπει να αποφεύγετε επίσης και τα εμβό-

λια κατά της γρίπης, καθώς περιέχουν υψηλές

δόσεις και υδράργυρου και αλουμινίου.

Κατάθλιψη: ο Dr. Μέρκολα αναφέρει ξεκάθαρα

ότι: "Τα αντικαταθλιπτικά φάρμακα δεν θεραπεύ-

ουν κατά κανένα τρόπο την αιτία της κατάθλιψης

σας. Είναι πολύ σημαντικό να το καταλάβετε αυ-

τό!" Αυτό δεν πηγάζει μόνο από την πείρα ενός

από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της

ολιστικής ιατρικής, αλλά και από επιστημονικά

στοιχεία όπως αναφέρει η σε άρθρο της The Wall

Street Journal, για μια πρόσφατη συνολική μελέ-

τη η οποία ανακοινώθηκε στο πιο έγκυρο ιατρικό

στον κόσμο το NewEnglandJournalofMedicine

όπου συμπεραίνεται ότι τα αντικαταθλιπτικά

φάρμακα είναι λιγότερο αποτελεσματικά από το

εικονικό φάρμακο.

Για να χειριστεί κανείς το βασικό πρόβλημα λί-

γα πράγματα είναι πιο αποτελεσματικά από την

λήψη ω-3 λιπαρών οξέων σε συνδυασμό με

άσκηση που είναι ένα από τα μεγαλύτερα μυ-

στικά σχετικά με τη κατάθλιψη .

Διαβήτης:  Αυτό που θα έπρεπε να γνωρίζουν

όλοι σχετικά με το διαβήτη τύπου 2 είναι το

εξής: δύναται να προληφθεί πλήρως και είναι

σχεδόν πάντα ιάσιμος, χρησιμοποιώντας τίποτα

άλλο, παρά αλλαγές στη διατροφή και τον τρό-

πο ζωής.

Θα πρέπει λοιπόν: 

• Να περιορίσετε ή να εξαλείψετε πλήρως τη ζά-

χαρη και τα δημητριακά από την διατροφή σας.

• Να ασκείστε τακτικά και έντονα

• Να αποφεύγετε τα τρανς λιπαρά

• Να λαμβάνετε άφθονα ω-3 λιπαρά

• Να απολαμβάνετε αρκετό ύπνο υψηλής ποιό-

τητας κάθε βράδυ

• Να διατηρείτε ένα υγιές σωματικό βάρος

• Να αυξήσετε την πρόσληψη αντιοξειδωτικών

και ιδιαίτερα βιταμίνης C

Υπέρταση: η υπέρταση μπορεί να είναι ένας σο-

βαρός παράγοντας κινδύνου για την ανάπτυξη

καρδιαγγειακού νοσήματος. Μέχρι και το 90%

του πληθυσμού θα μπορούσε τελικά να προ-

σβληθεί από αυτήν.  

Οστεοπόρωση: όπως η άσκηση και η δίαιτα είναι

αποτελεσματικές σε συνδυασμό για να νική-

σουν την παχυσαρκία, το ίδιο μπορεί να ειπωθεί

και για την οστεοπόρωση. Οι βιταμίνες D και Κ

είναι επίσης ζωτικοί παράγοντες.

Η δίαιτα είναι φυσικά, πολύ σημαντική για γερά

κόκκαλα. Θα πρέπει κανείς να τρώει άφθονα και

σωστά, για το σώμα του, λαχανικά. Μπορεί κα-

νείς να τα παίρνει και ως χυμούς από λαχανικά.

Οι χυμοί λαχανικών είναι πλούσιοι σε βιταμίνη

Κ. Μια άλλη καλή πηγή είναι γάλα που έχει

υποστεί ζύμωση με κεφίρ*. 

Η Πλήρης Διατροφική Αξιολόγηση (NutrEval),

μια απόλυτα εξειδικευμένη εξέταση μοριακής

βιολογίας, μπορεί να βοηθήσει σημαντικά και να

δώσει ακριβείς πληροφορίες ώστε να δούμε με

τι τροφές μπορούν να αντικατασταθούν οι υδα-

τάνθρακες ανάλογα με την μεταβολική κατά-

σταση και την ιδιοσυγκρασία του καθενός ξε-

χωριστά. Τα Εργαστήρια Μοριακής Διατροφής

Nutrilabs το Detox Center μπορεί να παρέχει αυ-

τή την εξέταση και στην Ελλάδα.

Οι ανεξάρτητοι δείκτες από κάθε εξέταση συν-

δυάζονται ιδανικά για να παρουσιάσουν με

ακρίβεια την ανάγκη του οργανισμού (και όχι τα

απλά επίπεδα στο αίμα) για κάποιο διατροφικό

στοιχείο, βιταμίνη ή ιχνοστοιχείο. Παρομοίως

εκφράζεται και ο κίνδυνος για την εκδήλωση

κάποιας ασθένειας.
* Ξυνόγαλα οφειλόμενο σε μύκητα με άπειρες ενερ-

γητικές ιδιότητες, προερχόμενο αό τις παρακαυκά-

σιες περιοσές. 

Dr. Δημήτρης Τσουκαλάς
Γεν. Δ/ντης Detox Center, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου UNI.NA.

Federico II

American Academy of Detoxification Specialists, American Holistic

Medicine Association 
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Την Τετάρτη 18 Αυγούστου, εφτακό-

σια και πλέον παιδιά από τις γύρω πε-

ριοχές του Μαραθώνα και τις κατασκη-

νώσεις, είχαν την τύχη να παρακολου-

θήσουν μια ημέρα γεμάτη άθληση και

ψυχαγωγία.

Μία ημέρα που οργανώθηκε στα πλαί-

σια πλαίσια της ελεύθερης πρόσβασης

των πολιτών στις Ολυμπιακές εγκατα-

στάσεις, το Ολυμπιακό Κωπηλατοδρό-

μιο  Σχινιά, Μαραθώνα.

Να θυμίσουμε εδώ, ότι από τις αρχές

Ιουνίου  το Ολυμπιακό Κωπηλατοδρό-

μιο μετασχηματίστηκε σ’ένα σύγχρονο

πάρκο, το οποίο συνδυάζει τις λει-

τουργίες της ήπιας άθλησης και ανα-

ψυχής,  δίνοντας την δυνατότητα

στους πολίτες να χαρούν έναν από

τους ομορφότερους τόπους της Αττι-

κής. 

Το πρόγραμμα  περιελάμβανε ξενάγη-

ση των νεαρών φιλοξενούμενων στις

εγκαταστάσεις, έκθεση για την Κωπη-

λασία και το Κανόε –Καγιάκ, προβολή

ταινίας στο κέντρο πληροφόρησης,

γνωριμία των παιδιών με τους αθλητές

και ενημέρωση για την Ακαδημία Κω-

πηλασίας,  Κανόε –Καγιάκ η οποία θα

λειτουργήσει τον προσεχή Σεπτέμ-

βριο.

Περιελάμβανε ακόμη αγώνα δρόμου

Βάδην του 1ου διεθνούς προπονητικού

κάμπ.

Στον αγώνα έλαβαν μέρος 80 κορυ-

φαίοι αθλητές από την Ελλάδα και το

εξωτερικό.

Ξεχωριστή νότα στις εκδηλώσεις αποτέ-

λεσαν τα αυτοκρατορικά μπαλέτα Πού-

σκιν  της Αγίας Πετρούπολης (|Ρωσίας).

Την όλη εκδήλωση διοργάνωσαν σε

συνεργασία το Υπουργείο Πολιτισμού,

ο Δήμος Μαραθώνα και ο ΣΕΓΑΣ.

Ημέρα άθλησης και ψυχαγωγίας

στο Μαραθώνα

Ενα ωραίο “μάθημα” πήραν τα παιδιά από τα αθλητικά δρώμενα. Σε πρώτο πλάνο δεξιά ο δήμαρ-
χος Σπύρος Ζαγάρης.

Εκπληκτική εικόνα, στο γιόμα του ήλιου, οι αέρινες φιγούρες των μπαλέτων.

Εντυπωσιακή εμφάνιση σημείωσε η ομάδα της Σ.Ι.Α.Θ. στο Ράλλυ Ιονίου 2010, στο οποίο συμμετείχε με

πρώην αλλά και νυν μαθητές της ! 

Για πρώτη φορά "η Ανοικτή Θάλασσα" του

Ν.Ο.Β. ανεβαίνει τρεις φορές στο βάθρο, κατα-

κτώντας 3 κύπελλα σε μια μόλις διοργάνωση.

Αναλυτικότερα, η "ΝΑΥΣΙΚΑ" κατέκτησε : τη 2η

θέση στη κατηγορία ORC Club 2 στο σκέλος

Πρέβεζα – Βασιλική Λευκάδας, τη 1η θέση στο

inshore (όρτσα-πρύμα) στο Αργοστόλι Κεφαλο-

νιάς και τη 1η θέση στη Γενική Kατάταξη ! 

Η χαρά για τους εκπαιδευτές της Σχολής, Μάκη και Δανιήλ,

είναι πολύ μεγάλη καθώς είχαν χρόνια το όνειρο να δουν

τη σημαία του Ν.Ο.Β να κυματίζει στα υψηλότερα σκαλιά

του βάθρου σε αγώνα Ανοικτής Θάλασσας. 

Πολλά συγχαρητήρια σε όλο το πλήρωμα που κατέβαλε κά-

θε δυνατή προσπάθεια για αυτή την επιτυχία, η οποία είναι

ήδη η δεύτερη στους λίγους μόλις μήνες επαναλειτουργίας

της Σχολής, μετά τη 2η θέση στον αγώνα "Πόρος 2010" ! 

Τρεις φορές στο βάθρο ο Ν.Ο.Β. 

στο πρωτάθλημα “Ανοιχτής Θαλάσσης”

Ο Ναυτικός Όμιλος Βουλιαγμένης διοργανώνει μια βραδιά με

ζωντανή μουσική, καλό φαγητό και χορό κάτω από τ’αστέρια

του καλοκαιρινού ουρανού, το Σάββατο 4 Σεπτεμβρίου. 

Για κρατήσεις τραπεζιών και παραλαβή προσκλήσεων παρακα-

λούμε επικοινωνήστε με την Γραμματεία του Ομίλου έως 31 Αυ-

γούστου  Τηλ. 210-8962416

Την 1η Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθούν τα εγκαίνια μίας εν-

διαφέρουσας ομαδικής έκθεσης ζωγραφικής-γλυπτικής που θα

πραγματοποιήσει στους χώρους του Ν.Ο.Β το πολιτιστικό συ-

γκρότημα ARTOWER AGORA, στις 7.30 μμ έως 10.00 μμ.

H έκθεση, που έχει τίτλο "Artwinds 2010" και αποτελεί μία ακό-

μη προσπάθεια του συγκροτήματος να φέρει την τέχνη κοντά

στο ευρύ κοινό, θα διαρκέσει μέχρι και τις 15 Σεπτεμβρίου, από

19:30-22:00, και θα έχει ελεύθερη είσοδο.  

Η έκθεση θα φιλοξενίσει έργα των γλυπτών Δ. Βλάσση, Αρ. Πα-

τσόγλου και Δ. Φόρτσα όπως επίσης και έργα των ζωγράφων

Πασ. Αγγελίδη, Μ. Καλογνώμου, Τ. Καμπάνη, Μ. Κελαïδή, Μ. Κυ-

ριαζοπούλου, Χ. Μαύρου, Κ. Μενδρινού, Β. Πολίτη, Στ. Σαμα-

κουρή, Έλ. Χαραλάμπους και Sidnea D’Amico

Καλλιτεχνική έκθεση στον Ν.Ο.Β.
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Είναι λυπηρό σε κάθε προεκλογική περίοδο για τους

ΟΤΑ, να γίνεται ένα κυνήγι “σκανδάλων” Δημάρχων και

Δημοτικών συμβούλων, που πολλές φορές πόρω απέ-

χουν από αυτά.

Η πόλη του Μαραθώνα, έχει το σπουδαίο κεφάλαιο του

ονόματος, και αυτό “εκμεταλλεύθηκε” ο Δήμαρχος Σπύ-

ρος Ζαγάρης για να την αναδείξει παγκοσμίως με την μα-

ραθώνια φλόγα.

Μη ξεχνάμε ότι ο Σπύρος Ζαγάρης υπήρξε αθλητής και

πρωταθλητής. Και οι αθλητές κρατούν μέσα τους για πά-

ντα, την ευαισθησία, στην άθληση.

Μ’ αυτά τα “όπλα” ο Δήμαρχος Μαραθώνα κατάφερε ένα

μεγάλο επίτευγμα για την πόλη του· να αναδειχθεί πα-

γκοσμίως.

Δουλεύοντας συστηματικά με τους συνεργάτες του και

την συνεργασία του ΣΕΓΑΣ η μαραθώνια φλόγα έγινε

σύμβολο ειρήνης!

Η ...ξεχασμένη πόλη του Μαραθώνα  κατάφερε να παίξει

έναν πολύ σημαντικό ρόλο στην πολιτιστική διπλωματία

με διεθνείς σχέσεις που θα τις ζήλευαν ακόμα και Υπουρ-

γεία Εξωτερικών μεγάλων χωρών.

Από την Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας  και τις ΗΠΑ,  ως

την Ινδία, την Ρωσία, τον Λίβανο και πολλές ευρωπαϊκές

μεγαλουπόλεις η μαραθώνια φλόγα έγινε πρεσβευτής

του ελληνικού πολιτισμού, απασχολώντας τα διεθνή

ΜΜΕ.

Ο Δήμαρχος της  Χιροσίμα, ανακήρυξε τον Δήμαρχο του

Μαραθώνα, Δήμαρχο για την ειρήνη και τα 2500 χρόνια

από την ιστορική Μάχη του Μαραθώνα, γιορτάζονται με

τιμές σε κάθε πόλη που διοργανώνει μαραθώνιους δρό-

μους. Από την Αυστραλία και τον Καναδά, ως την Ουάσι-

γκτον και την Κοπεγχάγη, ζητούν  την φλόγα του Μαρα-

θώνα.

«Αυτό το τεράστιο άϋλο κεφάλαιο, είναι  μοναδικός μο-
χλός ανάπτυξης για τον Μαραθώνα, ως γενέθλια πόλη
του μοναδικού ολυμπιακού αγωνίσματος που φέρει το-

πωνύμιο, αλλά και ολόκληρου του νέου Δήμου Μαραθώ-
να» δήλωσε ο δήμαρχος Σπύρος Ζαγάρης.

Επειδή ακούγονται διάφορα σχόλια για δαπάνες και έξο-

δα δημοτικά, των ταξιδίων

που πραγματοποίησε ο Δή-

μαρχος γι’ αυτή τη μεγάλη

επιτυχία, μας ενεχείρισε σχε-

τικό δελτίο τύπου και έγγρα-

φο της Οικονομικής Υπηρε-

σίας του Δήμου, που υπογρά-

φεται από την προϊσταμένη

Ιωάννου Αλεξάνδρα και γίνε-

ται σαφές ότι τα έξοδα των

ταξιδιών προβολής της πόλης

και διεθνών σχέσεων (ταξίδια

της φλόγας, αεροπορικά εισι-

τήρια, διαμονή, γεύματα, δεξιώσεις, δώρα κλπ)  από το

2007 έως το 2010, ουδέποτε  βάρυναν τον Δήμο (δημο-

σιεύεται φωτογραφικά). 

«Ας σταματήσει επιτέλους η εκμετάλλευση για ένα γε-
γονός που μόνο οφέλη έφερε στο Μαραθώνα. Ετσι απο-
κτήσαμε διαπραγματευτική ικανότητα και έναν ακόμα μο-
χλό πίεσης στις διεκδικήσεις μας για την επίλυση των
χρόνιων προβλημάτων μας. Σ’ αυτή την προβολή οφεί-
λουμε τα εκθέματα του μουσείου μας που εγκαινίασε ο
εξοχότατος Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας. Στην
διεθνή αναγνώριση οφείλουμε το ότι ο Μαραθώνας έγι-
νε η έδρα του Καλλικράτειου δήμου παρά τα πληθυ-
σμιακά κριτήρια και η επίτροπος πολιτισμού της Ε.Ε. έθε-
σε υπό την αιγίδα της τις επετειακές εκδηλώσεις του Δή-
μου μας», δήλωσε με πικρία και αγανάκτηση ο δήμαρχος.

Παγκόσμια πόλη, ο Μαραθώνας!

Σαρωνίδα: 24-08-2010

Αριθμ. Πρωτ: 3071

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΩΝ Γ΄

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑ (ΘΑΛΕΙΑΣ, ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ,

ΓΕΝ. ΔΙ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΥΘΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΟΛΥΜΠΟΥ)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΑΣ: ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠ: 225.545,59€ Με Φ.Π.Α 23%

ΤΜΗΜΑ: Τ.Υ.Δ.Κ. ΠΗΓΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΧΡΗΣΗ: 2010

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

1. Προκηρύσσει διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκτέ-

λεση του έργου: ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΩΝ Γ’ ΤΟΜΕΑ (ΘΑΛΕΙΑΣ, ΤΕΡ-

ΨΙΧΟΡΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΠΥΘΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΟΛΥΜΠΟΥ) με ανοικτή διαδικασία

και κατά το σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης. Ο

συνολικός προϋπολογισμός με το Φ.Π.Α και με αναθεώρηση είναι

225.545,59€. Ο προϋπολογισμός δαπάνης των εργασιών που δημοπρα-

τούνται είναι 183.370,40 ευρώ εκ των οποίων τα 22.874,40 ευρώ είναι

απρόβλεπτα. 

2. Ο διαγωνισμός θα γίνει την 14-09-2010 του μηνός Σεπτεμβρίου, ημέ-

ρα Τρίτη, και με ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών τις 10.00 πμ.,

στα γραφεία της ΤΥΔΚ της Περιφέρειας Αττικής, Λεωφόρος Σπάτων 65

Γέρακας Τ.Κ. 15344. Οι προσφορές υποβάλλονται μόνο στην επιτροπή

διαγωνισμού. Δε γίνονται δεκτές προσφορές ταχυδρομικά μέσω πρω-

τοκόλλου.

3. Η παραλαβή των τευχών δημοπράτησης θα είναι δυνατή μέχρι δύο

εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της Δημοπρα-

σίας, 09-09-2010 ημέρα Πέμπτη, από τα γραφεία της Κοινότητας Σαρω-

νίδας, με πληρωμή αντιτίμου 20,00€.

4. Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές για υποβολή προσφοράς εργολη-

πτικές επιχειρήσεις (ατομικές ή εταιρικές) εγγεγραμμένες στα ΜΕΕΠ

Α2, 1η, 2η τάξεως για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 

5. Σαν μέγιστο χρόνο κατασκευής του όλου έργου καθορίζεται ο χρόνος

των 90 (ενενήντα) ημερολογιακών ημερών. 

6. Η εγγύηση για την συμμετοχή στην δημοπρασία ορίζεται σε 3.667 ευ-

ρώ (2% επί του δημοπρατούμενου ποσού), πρέπει να απευθυνθεί προς

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ και να βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόπο-

σού γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής

επιστολής αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ συνταγμένη σύμ-

φωνα με τον τύπο που ισχύει στο Δημόσιο.

Οι ως άνω εγγυητικές δεν γίνονται δεκτές αν έχουν χρόνο ισχύος μι-

κρότερο των 210 ημερολογιακών ημερών.

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στα γραφεία της Κοινότητας Σα-

ρωνίδας, από το αρμόδιο υπάλληλο Ευάγγελο Βιτώρο, κατά τις εργάσι-

μες ημέρες και ώρες, στα τηλέφωνα 22910-54444 & 22910-54891.

Ο Πρόεδρος

α/α

Αναστασία Μπιστίκα

Πραγματοποιήθηκε ο πρώ-

τος φιλικός αγώνας προε-

τοιμασίας μεταξύ του Α.Ο.

Κυανούς Αστέρα Βάρης και

του Πανερυθραϊκού διάρ-

κειας δύο 35λεπτών την

Τετάρτη 25/8.

Το ματς τελείωσε με σκορ 4-

0 υπέρ του Κυανού Αστέρα

και τα τέρματα πέτυχαν οι:

- Γονατάς (25΄) μετά από

έξοχο συνδυασμό του

Σκουρλά με τον σκόρερ και

τον Μινάι που έβγαλε την

τελική ασίστ. 

- Οικονομίδης (40΄), με

πλασέ μετά από κάθετη πά-

σα ακριβείας του Παναρίτη. 

- Κολοβός (53΄), με αριστε-

ρό βολέ από το ύψος της

μεγάλης περιοχής μετά

από μεταβίβαση από την

γραμμή του άουτ του Πα-

ναρίτη που πλαγιοκόπησε

την άμυνα του Πανερυ-

θραϊκού. 

- Οικονομίδης (61΄) με πλα-

σέ αφού απέφυγε τον τερ-

ματοφύλακα μετά από κά-

θετη μπαλιά 30 μέτρων από

τον Κολοβό. 

Ενώ ευκαιρία χάθηκε στο

30’ λεπτό μετά από κεφα-

λιά του Σκουρλά όπου η

μπάλα προσέκρουσε στο

οριζόντιο δοκάρι. 

Ο τεχνικός του Κυανού

Αστέρα Βάρης χρησιμοποί-

ησε τις παρακάτω ενδεκά-

δες:

Α΄ημίχρονο: Χανδρινός

(25΄Δήμας), Σιδηρόπου-

λος, Συμεωνίδης, Πλίτσης,

Μάρης, Μπουτσέλης, Στρα-

τής, Γονατάς, Μινάι, Σακελ-

λαρίου, Σκουρλάς.

Β΄ημίχρονο: Δήμας (45’

Θανόπουλος), Πάτσας, Πα-

ναρίτης, Ζορμπάς, Κοζής,

Αλούσης, Κολοβός,  Μωρό-

γιωργας (60’ Χάλαρης),

Καρδαμίτσης, Κουτσιού-

μπας, Οικονομίδης. 

Το επόμενο φιλικό παιχνίδι

του Κυανού Αστέρα θα διε-

ξαχθεί στο Δημοτικό Στά-

διο της Βάρης το Σάββατο

28/8/2010 στις 6:00μ.μ. Με

αντίπαλο την ομάδα των

Μελιοσίων. 

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΠΣΑΝΑ

Το Δ. Σ της ΕΠΣΑΝΑ ανακοινώνει στα σωματεία που

μετέχουν στην Γ΄ και Δ΄ Εθνική και στην Α και Β΄

ερασιτεχνική κατηγορία την δημιουργία ανεξαρτή-

του ομίλου «2ων ομάδων» στα αγωνιστικά, θεσμικά

και οικονομικά πλαίσια της Γ΄ κατηγορίας για τη σε-

ζόν 2010-2011.

Ο πρωταθλητής του ανωτέρω δεν δικαιούται άνοδο

στην Β΄ κατηγορία για την τρέχουσα περίοδο.

Οι αγώνες του ανωτέρω ομίλου θα διεξάγονται Δευ-

τέρα ή Κυριακή αναλόγως του προγράμματος και

της επιθυμίας των «1ων ομάδων».

Δεν δικαιούνται συμμετοχή στους αγώνες οι ποδο-

σφαιριστές που αγωνίσθηκαν προ 24ώρου στις «1ες

ομάδες».

Προϋπόθεση των ανωτέρω είναι η γραπτή εκδήλωση

ενδιαφέροντος από επαρκή αριθμό σωματείων της

ΕΠΣΑΝΑ ως τις 31/08/2010 (τα ενδιαφερόμενα σω-

ματεία δεν θα έχουν έξοδα δήλωσης συμμετοχής

εφ’ όσον έχουν ήδη καταβάλει ετήσια συνδρομή). 

Με νίκη ξεκίνησε την χρονιά 

ο Α.Ο. ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ
Μπαίνοντας στην νέα αθλητική σεζόν οι ομάδες επαν-

δρώνονται και επαναδιοργανώνονται. 

Δύο αμυντικούς απέκτησε ο ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ,

τον Αλέξανδρο Πάτσο, από τον ΑΟ. ΠΑΠΑΓΟΥ και τον

Γιώργο Γονατά από την Καλλονή Λέσβου. 
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Ξεκινώντας πια αυτός ο προεκλογικός αγώνας, θε-

ωρώ χρέος μου –και όχι αντιπολιτευτική πολιτική-

να φωνάξω για όλα αυτά που συνέβησαν τα προη-

γούμενα χρόνια και που στιγμάτισαν την πόλη που

αγαπάμε. Και αυτό γιατί πιστεύω ότι μόνο έτσι θα

καταφέρουμε να βγούμε από τα αδιέξοδα που δημι-

ούργησε η δημοτική αρχή και θα προστατεύσουμε

την πόλη μας από τα χειρότερα.

Και ειλικρινά, θα κρατούσα τους τόνους της αντιπο-

λίτευσης πολύ χαμηλά, αν έβλεπα από πλευράς των

δημιουργών αυτού του χάους, μια συνετή και ήρεμη

αποχώρηση από τα κοινά. Το θράσος φαίνεται ότι

περίσσεψε στους καιρούς μας. Δεν εξηγείται δια-

φορετικά, πως αυτοί που πρέπει να απολογηθούν

στο λαό της Βούλας εμφανίζονται τώρα ως κατήγο-

ροι και τιμητές. Χρησιμοποιούν μάλιστα και μέσα

ανέντιμα, ψευδολογούν, λασπολογούν, κακοποιούν

την αλήθεια, στην προσπάθεια τους να με πλήξουν.

Δυστυχώς όμως όλοι αυτοί οι υπεύθυνοι αυτής της

κατάστασης στη Βούλα, έχουν ρίξει τον λίθο στον

ένα και μοναδικό που λέγεται Δήμαρχος και βγαί-

νουν και προβάλλονται ως υπερασπιστές της Πό-

λης, με όραμα και δήθεν πολλές ιδέες. Και αυτό εί-

ναι ΑΝΕΥΘΥΝΟ. Αυτό είναι ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ. Γιατί για

μια ακόμα φορά δείχνει ότι δεν υπάρχει αυτογνωσία

και αυτοκριτική, δεν υπάρχει καμία ντροπή γι’ αυτά

που έκαναν ή δεν έκαναν για εμάς και τα  παιδιά

μας.

Πιστεύω πως οι επερχόμενες εκλογές είναι ίσως οι

πιο κρίσιμες για την ιστορική εξέλιξη και επιβίωση

της Βούλας. Τα γεγονότα που συνοδεύουν τη διοι-

κητική μεταρρύθμιση «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» θα αλλά-

ξουν γρήγορα τα δημοτικά δρώμενα, οι αρμοδιότη-

τες και οι ευθύνες είναι τεράστιες και ποικίλες. Και

θα πρέπει να τις διεκπεραιώσουν άτομα που και ξέ-

ρουν και μπορούν. Άτομα ΥΠΕΥΘΥΝΑ. Άτομα που

θα σας κοιτούν κατάματα και αν μη τι άλλο θα σας

λένε την αλήθεια. Σύμβουλοι που θα αναλαμβάνουν

τις ευθύνες τους. Σύμβουλοι που θα είναι παρόντες

– θα ψηφίζουν- και θα είναι πραγματικά υπεύθυνοι

για την ψήφο τους.

Γιατί με κάθε επιείκεια δε δύναμαι να κατανοήσω,

πώς είναι δυνατό να είσαι πρόεδρος του Δημοτικού

Συμβουλίου, να αποφασίζεις και να φέρνεις όλες τις

αποφάσεις προς έγκριση, να ασκείς την ανώτατη

ουσιαστικά διοίκηση και μετά να μη γνωρίζεις τίπο-

τα.

Και ερωτώ αυτούς τους κυρίους, που ξαφνικά θέ-

λουν να μας πουν ότι έβαλαν το συμφέρον της Πό-

λης μας πάνω από τα προσωπικά τους συμφέροντα.

Ποιο είναι το έργο που όλα αυτά τα χρόνια επιτελέ-

σατε στη Βούλα; Η διασπάθιση του χρήματος των

φορολογουμένων, η αδιαφάνεια, η περιθωριοποίηση

των συνδημοτών μας, η ανυπαρξία ουσιαστικού έρ-

γου, είναι ορισμένα μόνο από τα στοιχεία που χα-

ρακτηρίζουν τη 12χρονη θητεία σας στο Δήμο. Και

ερχόσαστε τώρα κοινοί συκοφάντες και λασπολόγοι

να ζητάτε με περίσσιο θράσος την ψήφο των Βου-

λιωτών;

ΣΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ της 12ετούς θητείας σας:

ΤΙ ΕΡΓΟ ΑΦΗΣΑΤΕ ΣΤΗ ΒΟΥΛΑ;

― ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΠΑΤΑΛΗΘΗΚΑΝ ΤΑ ΠΟΛΛΑ ΕΚΑ-

ΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΥΡΩ ΧΡΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΒΟΥΛΙΩΤΗ

ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ;

― ΓΙΑΤΙ ΧΑΣΑΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ;

― ΓΙΑΤΙ ΧΑΣΑΤΕ ΤΟ 3Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ;

― ΓΙΑΤΙ ΑΦΗΣΑΤΕ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΑΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΗ

ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ;

― ΓΙΑΤΙ ΔΩΣΑΤΕ 5 ΑΔΕΙΕΣ για ΝΥΧΤΕΡΙΝΑ ΚΕ-

ΝΤΡΑ στην Β’ ΠΛΑΖ;

― ΓΙΑΤΙ ΠΡΟΧΩΡΗΣΑΤΕ ΣΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΟΥ

CAMPING και στη συνέχεια ΕΠΙΤΡΕΨΑΤΕ να

εγκατασταθούν μέσα, εκατοντάδες ΛΑΘΡΟΜΕ-

ΤΑΝΑΣΤΕΣ, ΑΘΙΓΓΑΝΟΙ, ΝΑΡΚΟΜΑΝΕΙΣ, με

αποτέλεσμα να κινδυνεύουν οι συνάνθρωποί μας

ακόμη και η υγεία τους, ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ - ΞΑΦΝΙΚΑ

ΚΑΙ ΕΡΗΜΗΝ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΚΑΙ

ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΚΟΜΗ, ΜΕ ΜΟΝΟ ΚΙΝΗΤΡΟ

ΤΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΣΑΣ;

Και τελικά...

ΤΙ ΕΡΓΟ ΚΑΝΑΤΕ ΚΥΡΙΟΙ, ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΠΑΡΑΚΑ-

ΤΑΘΗΚΗ ΣΑΣ, ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΠΡΑΓΜΑ ΕΙΣΤΕ ΥΠΕΡΗ-

ΦΑΝΟΙ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ;

ΤΟ ΜΟΝΟ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΠΡΑΞΑΤΕ ΕΙΝΑΙ Η ΤΟΠΟΘΕ

ΤΗΣΗ ΜΑΡΜΑΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ στο ΔΗΜΑΡ-

ΧΕΙΟ και στο ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ, για να δηλώσετε ΟΤΙ

ΠΑΡΑΧΩΡΗΘΗΚΑΝ ΟΙ ΧΩΡΟΙ ΑΥΤΟΙ προ της ΔΗ-

ΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΥ.

Και ακόμα και για αυτό ψεύδεστε. Και λασπολογεί-

τε για να κρύψετε την ΓΥΜΝΙΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΙ-

ΚΑΝΟΤΗΤΑ ΣΑΣ. ΧΩΡΙΣ ΝΤΡΟΠΗ-ΧΩΡΙΣ ΑΙΔΩ, 

γιατί

― ΞΕΧΝΑΤΕ ΣΚΟΠΙΜΑ ΠΟΣΕΣ ΦΟΡΕΣ το πρόσωπο

Άγγελος Αποστολάτος ΟΔΗΓΗΘΗΚΕ ΣΤΑ ΔΙΚΑ-

ΣΤΗΡΙΑ

― και ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ

ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ

― και για ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟ

ΝΕΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ από εκείνα τα υπόγεια που

στεγαζόταν.

Ήρθε όμως η ώρα να τελειώσουν τα ψέματα.

Κύριοι, σας παραπέμπω στο λεύκωμα της Ιστορίας

της Βούλας του 2004, που δημοσίευσε ο Δήμος επί

των ημερών σας, όπου εκεί αναφέρονται τα έργα

και ημέρες Αποστολάτου για να σας αποδείξω ότι

πέραν της ανικανότητάς σας,

ΕΙΣΤΕ ΣΥΚΟΦΑΝΤΕΣ, ΛΑΣΠΟΛΟΓΟΙ και ΕΠΙΚΙΝΔΥ-

ΝΟΙ.

Στις σελίδες αυτές γράφτηκε με τη δική σας υπο-

γραφή το έργο που ο Δήμαρχος Αποστολάτος έκα-

νε στην πόλη που αγάπησε. Σε αυτές τις σελίδες

φαίνεται ξεκάθαρα το μεράκι του και τι είναι ικανός

να κάνει. Με δικά σας λόγια. Τότε που δε φανταζό-

σασταν ότι, θα με αναγκάσετε να ξανά- ανακατευτώ

με τα κοινά. Γιατί η δική σας καταστροφή και απρα-

ξία με έκανε να πονέσω και να ανασκουμπωθώ... για

την πόλη, για μας, για τα παιδιά μας.

Αυτά όλα τα ερωτήματα πλανώνται στους συνδημό-

τες μας, που σας γνωρίζουν πλέον καλά. Μας γνω-

ρίζουν όλους μας και μπορούν να επιλέξουν με δί-

καιη και σωστή κρίση μεταξύ του έργου που αντι-

προσωπεύουμε εμείς και της απραξίας που διακρίνει

και βαρύνει εσάς. Μεταξύ αυτών που επιζητούν το

γόνιμο και δημιουργικό διάλογο, όπως εμείς και αυ-

τών που επιχειρούν με το ψεύδος και τη λασπολο-

γία να σπιλώσουν τους αντιπάλους τους και να μει-

ώσουν το έργο μας.

Πέραν, όμως, της ανικανότητάς σας, είστε και επι-

κίνδυνοι για τον τόπο και τους δημότες, γιατί κατα-

φεύγετε σε μεθόδους που είναι οριστικά και αμετά-

κλητα καταδικασμένες στη συνείδηση των συνδη-

μοτών μας.

Και αυτό είμαι βέβαιος ότι θα το εισπράξετε στις

προσεχείς αυτοδιοικητικές εκλογές.

Γιατί ο Νέος Ενιαίος Μεγάλος Δήμος απαιτεί 

να ηγηθούν άνθρωποι που ΞΕΡΟΥΝ και ΜΠΟΡΟΥΝ.

ΜΕ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΕΡΓΑ

με ευθύνη για Δημιουργία Αποτελεσματικότητα 

Διαφάνεια Αξιοκρατία & Όραμα

Άγγελος Αποστολάτος

ΕΙΝΑΙ ΟΛΟΙ ΤΟΥΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ
ΓΙ’ ΑΥΤΗN ΤΗΝ ΑΝΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ


